ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

Βρυξέλλες, 20.8.2003
COM(2003) 507 τελικό
2003/0200 (COD)

Πρόταση
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
σχετικά µε τις κοινοτικές στατιστικές για το ισοζύγιο πληρωµών, το διεθνές εµπόριο
υπηρεσιών και τις άµεσες ξένες επενδύσεις

.
(υποβάλλεται από την Επιτροπή)

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
1.

Το άρθρο 99, παράγραφος 3, της συνθήκης υποχρεώνει την Επιτροπή να υποβάλλει
εκθέσεις στο Συµβούλιο προκειµένου αυτό να είναι σε θέση να παρακολουθεί,
αφενός, τις οικονοµικές εξελίξεις σε κάθε κράτος µέλος και στην Κοινότητα και,
αφετέρου, τη συνέπεια των οικονοµικών πολιτικών προς ορισµένους γενικούς
προσανατολισµούς.

2.

Η Επιτροπή υποχρεούται να υποβάλλει προτάσεις προς το Συµβούλιο για την
εφαρµογή της κοινής εµπορικής πολιτικής. Είναι επίσης επιφορτισµένη µε τη
διεξαγωγή εµπορικών διαπραγµατεύσεων κατόπιν εξουσιοδότησης του Συµβουλίου.
Για την εκτέλεση αυτών των καθηκόντων, η Επιτροπή χρειάζεται κατάλληλες και
καλής ποιότητας στατιστικές πληροφορίες.

3.

Οι εµπορικές διαπραγµατεύσεις, συµπεριλαµβανοµένης της εφαρµογής της Γενικής
Συµφωνίας για τις συναλλαγές στον τοµέα των υπηρεσιών (GATS) και της
Συµφωνίας για τα δικαιώµατα πνευµατικής ιδιοκτησίας στον τοµέα του εµπορίου
(TRIP), απαιτούν τη διάθεση έγκαιρων και καλής ποιότητας κοινοτικών στατιστικών
για το ισοζύγιο πληρωµών, το διεθνές εµπόριο υπηρεσιών και τις άµεσες ξένες
επενδύσεις.

4.

Για την επίτευξη αυτού του σκοπού, πρέπει να διαµορφωθεί το πλαίσιο για τη
συστηµατική παραγωγή των εν λόγω στατιστικών βάσει κοινών προτύπων
ποιότητας.

5.

Η παρούσα πρόταση κανονισµού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου για το ισοζύγιο πληρωµών επιδιώκει την εκπλήρωση του υπό εξέταση
στόχου. Η παρούσα πρόταση:

–

περιλαµβάνει τους ορισµούς που πρέπει να εφαρµόζουν τα κράτη µέλη όσον αφορά
τα δεδοµένα τους σχετικά µε το ισοζύγιο πληρωµών, το διεθνές εµπόριο υπηρεσιών
και τις άµεσες ξένες επενδύσεις,

–

καθορίζει τις υποχρεώσεις των κρατών µελών όσον αφορά τα δεδοµένα που
πρόκειται να διαβιβαστούν (φύση και πηγές των δεδοµένων· κριτήρια ποιότητας·
περίοδος αναφοράς, περιοδικότητα και προθεσµίες διαβίβασης),

–

ορίζει πρότυπα για τη διάδοση κοινοτικών στατιστικών από την Επιτροπή,

–

συγκροτεί την Επιτροπή ισοζυγίου πληρωµών ως νέο φόρουµ για τη συνεργασία
µεταξύ των κρατών µελών και της Επιτροπής ως προς τις στατιστικές για το
ισοζύγιο πληρωµών, το διεθνές εµπόριο υπηρεσιών και τις άµεσες ξένες επενδύσεις.
Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα συµµετέχει ως παρατηρητής στην εν λόγω
επιτροπή.

6.

Η παρούσα πρόταση κανονισµού εξετάστηκε διεξοδικά από τους αντιπροσώπους
των κρατών µελών στην Οµάδα εργασίας "Ισοζύγιο πληρωµών", στην Επιτροπή
στατιστικών για θέµατα νοµισµατικά, χρηµατοπιστωτικά και ισοζυγίου πληρωµών
και στην Επιτροπή στατιστικού προγράµµατος.
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2003/0200 (COD)
Πρόταση
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
σχετικά µε τις κοινοτικές στατιστικές για το ισοζύγιο πληρωµών, το διεθνές εµπόριο
υπηρεσιών και τις άµεσες ξένες επενδύσεις
(Κείµενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ
ΕΝΩΣΗΣ,
Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 285,
παράγραφος 1,
την πρόταση της Επιτροπής1,
Μετά από διαβούλευση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας σύµφωνα µε το άρθρο 105,
παράγραφος 4, της συνθήκης2,
Αποφασίζοντας σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 251 της συνθήκης3,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

Το άρθρο 99, παράγραφος 3, της συνθήκης υποχρεώνει την Επιτροπή να υποβάλλει
εκθέσεις στο Συµβούλιο προκειµένου αυτό να είναι σε θέση να παρακολουθεί τις
οικονοµικές εξελίξεις σε κάθε κράτος µέλος και στην Κοινότητα, καθώς και τη
συνέπεια των οικονοµικών πολιτικών προς ορισµένους γενικούς προσανατολισµούς.

(2)

∆υνάµει του άρθρου 133, παράγραφοι 2 και 3, της συνθήκης, η Επιτροπή υποβάλλει
στο Συµβούλιο προτάσεις για την εφαρµογή της κοινής εµπορικής πολιτικής και το
Συµβούλιο εξουσιοδοτεί την Επιτροπή να κινεί τις αναγκαίες διαπραγµατεύσεις.

(3)

Η εφαρµογή και η αναθεώρηση εµπορικών συµφωνιών, συµπεριλαµβανοµένων της
Γενικής συµφωνίας για τις συναλλαγές στον τοµέα των υπηρεσιών (GATS)4 και της
Συµφωνίας για τα δικαιώµατα πνευµατικής ιδιοκτησίας στον τοµέα του εµπορίου
(TRIP)5, καθώς και οι διεξαγόµενες και µελλοντικές διαπραγµατεύσεις για περαιτέρω
συµφωνίες απαιτούν τη διάθεση των κατάλληλων στατιστικών πληροφοριών.

1

ΕΕ C […] της […], σ. […].
ΕΕ C […] της […], σ. […].
ΕΕ C […] της […], σ. […].
ΕΕ L 336 της 23.12.1994, σ. 191.
ΕΕ L 336 της 23.12.1994, σ. 214.
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(4)

Ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 2223/96 της 25ης Ιουνίου 1996 περί του ευρωπαϊκού
συστήµατος εθνικών και περιφερειακών λογαριασµών της Κοινότητας6 (ΕΣΟΛ 95)
περιλαµβάνει το πλαίσιο αναφοράς των κοινών προτύπων, ορισµών, ταξινοµήσεων
και λογιστικών κανόνων στο πλαίσιο της κατάρτισης των λογαριασµών των κρατών
µελών για τις στατιστικές απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, µε σκοπό την
απόκτηση συγκρίσιµων αποτελεσµάτων µεταξύ των κρατών µελών.

(5)

Το σχέδιο δράσης για τις στατιστικές απαιτήσεις της ΟΝΕ το οποίο υποβλήθηκε στο
Συµβούλιο ECOFIN το Σεπτέµβριο του 2000 και η αντίστοιχη 3η, 4η και 5η έκθεση
προόδου, που έλαβαν επίσης την υποστήριξη του Συµβουλίου ECOFIN, ορίζουν την
προσκόµιση τριµηνιαίων ευρωπαϊκών λογαριασµών ανά θεσµικό τοµέα εντός 90
ηµερών. Η έγκαιρη παράδοση τριµηνιαίων ισοζυγίων πληρωµών για τη ζώνη του
ευρώ αποτελεί προϋπόθεση για την κατάρτιση αυτών των τριµηνιαίων ευρωπαϊκών
λογαριασµών.

(6)

Ο κανονισµός (ΕΚ, Ευρατόµ) αριθ. 58/97 του Συµβουλίου της 20ής ∆εκεµβρίου 1996
για τις στατιστικές διάρθρωσης των επιχειρήσεων7, αφενός, καθιέρωσε κοινό πλαίσιο
για τη συλλογή, την κατάρτιση, τη διαβίβαση και την αξιολόγηση των κοινοτικών
στατιστικών σχετικά µε τη διάρθρωση, τη δραστηριότητα, την ανταγωνιστικότητα και
την απόδοση των επιχειρήσεων στην Κοινότητα και, αφετέρου, όρισε τις µεταβλητές
που πρέπει να συλλέγονται στον συγκεκριµένο τοµέα.

(7)

Αρκετές νοµοθετικές διατάξεις της ΕΕ έχουν άµεση επίδραση στη συλλογή
στατιστικών πληροφοριών, όπως ο Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 2560/2001 του
Ευρωπαϊκού Κοινοßουλίου και του Συµßουλίου, της 19ης ∆εκεµßρίου 2001, σχετικά
µε τις διασυνοριακές πληρωµές σε ευρώ.

(8)

Το εγχειρίδιο ισοζυγίου πληρωµών του ∆ιεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου, η
κατευθυντήρια γραµµή της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας της 2ας Μαΐου 2003
σχετικά µε τις απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για παροχή
στατιστικών στοιχείων στον τοµέα του ισοζυγίου πληρωµών και της διεθνούς
επενδυτικής θέσης και το πρότυπο διεθνών διαθεσίµων8, το εγχειρίδιο για τις
στατιστικές διεθνούς εµπορίου υπηρεσιών των Ηνωµένων Εθνών και ο ορισµός
αναφοράς του ΟΟΣΑ περί άµεσων ξένων επενδύσεων ορίζουν, από κοινού, τους
γενικούς κανόνες για την κατάρτιση στατιστικών σχετικά µε το ισοζύγιο πληρωµών,
το διεθνές εµπόριο υπηρεσιών και τις άµεσες ξένες επενδύσεις.

6

ΕΕ L 310 της 30.11.1996, σ.1. Κανονισµός όπως τροποποιήθηκε τελευταία µε τον κανονισµό (ΕΚ)
αριθ. 359/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου (ΕΕ L 58 της 28.2.2002, σ. 1).
ΕΕ L 14 της 17.1.1997, σ. 1. Κανονισµός όπως τροποποιήθηκε τελευταία µε τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ.
2056/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου (ΕΕ L 317 της 21.11.2002, σ. 1).
ΕΕ L 131 της 28.5.2003, σ. 20.

7
8
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(9)

Σύµφωνα µε το άρθρο 3, παράγραφος 2, του κανονισµού (Ευρατόµ, ΕΟΚ) αριθ.
1588/90 του Συµβουλίου της 11ης Ιουνίου 1990 σχετικά µε τη διαβίβαση στη
Στατιστική Υπηρεσία των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων πληροφοριών που καλύπτονται
από το στατιστικό απόρρητο9, επίκληση των εθνικών διατάξεων περί στατιστικού
απορρήτου δεν µπορεί να θεµελιώνει την άρνηση διαβίβασης εµπιστευτικών
στατιστικών στοιχείων στην κοινοτική αρχή (Eurostat), εφόσον η διαβίβαση αυτών
των στοιχείων προβλέπεται από κοινοτική νοµοθετική πράξη η οποία ορίζει τη
διαβίβαση τέτοιων στοιχείων.

(10)

Το άρθρο 8 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2533/98 του Συµβουλίου της 23ης Νοεµβρίου
1998 σχετικά µε τη συλλογή στατιστικών πληροφοριών από την Ευρωπαϊκή Κεντρική
Τράπεζα10 καθόρισε το καθεστώς απορρήτου το οποίο διέπει τις εµπιστευτικές
στατιστικές πληροφορίες που διαβιβάζονται στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.

(11)

Η παραγωγή ειδικών κοινοτικών στατιστικών διέπεται από τους κανόνες που
ορίζονται στον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 322/97.

(12)

Εφόσον οι στόχοι της δράσης που πρόκειται να αναληφθεί, δηλαδή η δηµιουργία
κοινών στατιστικών προτύπων ποιότητας για την παραγωγή συγκρίσιµων στατιστικών
σχετικά µε το ισοζύγιο πληρωµών, το διεθνές εµπόριο υπηρεσιών και τις άµεσες ξένες
επενδύσεις, δεν δύναται να επιτευχθεί επαρκώς από τα κράτη µέλη και, για το λόγο
αυτό µπορεί, λόγω της κλίµακας ή των συνεπειών της, να επιτευχθεί καλύτερα σε
επίπεδο Κοινότητας, η Κοινότητα δύναται να λάβει µέτρα, σύµφωνα µε την αρχή της
επικουρικότητας όπως ορίζεται στο άρθρο 5 της συνθήκης. Σύµφωνα µε την αρχή της
αναλογικότητας, όπως ορίζεται στο ίδιο άρθρο, ο παρών κανονισµός δεν εκφεύγει του
αναγκαίου ορίου για την επίτευξη των υπό εξέταση στόχων.

(13)

Υφίσταται σαφώς η ανάγκη παραγωγής –σε κοινοτικό επίπεδο– στατιστικών για το
ισοζύγιο πληρωµών, το διεθνές εµπόριο υπηρεσιών και τις άµεσες ξένες επενδύσεις η
οποία να ακολουθεί κοινά στατιστικά πρότυπα ποιότητας.

(14)

Για να διασφαλιστεί η τήρηση των υποχρεώσεων που ορίζονται στον παρόντα
κανονισµό, οι εθνικοί φορείς που είναι αρµόδιοι για τη συλλογή των στοιχείων στα
κράτη µέλη ενδέχεται να χρειαστούν πρόσβαση σε πηγές διοικητικών δεδοµένων,
όπως τα µητρώα επιχειρήσεων που τηρούνται από άλλους δηµόσιους φορείς, και σε
άλλες βάσεις δεδοµένων µε πληροφορίες για τις διασυνοριακές συναλλαγές και
θέσεις, εφόσον τα εν λόγω δεδοµένα κριθούν απαραίτητα για την παραγωγή
κοινοτικών στατιστικών.

(15)

Τα αναγκαία µέτρα για την εφαρµογή του παρόντος κανονισµού εγκρίνονται
σύµφωνα µε την απόφαση 1999/468/ΕΚ του Συµβουλίου της 28ης Ιουνίου 1999 για
τον καθορισµό των όρων άσκησης των εκτελεστικών αρµοδιοτήτων που ανατίθενται
στην Επιτροπή11.

9

ΕΕ L 151 της 15.6.1990, σ. 1. Κανονισµός όπως τροποποιήθηκε µε τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 322/97
(ΕΕ L 52 της 22.2.1997, σ. 1).
ΕΕ L 318 της 27.11.1998, σ. 8.
ΕΕ L 184 της 17.7.1999, σ. 23.

10
11
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ΕΞΕ∆ΩΣΑΝ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:
Άρθρο 1
Αντικείµενο
Ο παρών κανονισµός καθιερώνει κοινό πλαίσιο για τη συστηµατική παραγωγή κοινοτικών
στατιστικών σχετικά µε το ισοζύγιο πληρωµών, το διεθνές εµπόριο υπηρεσιών και τις άµεσες
ξένες επενδύσεις.
Άρθρο 2
Υποβολή δεδοµένων
1.

Τα κράτη µέλη υποβάλλουν στην Επιτροπή (Eurostat) δεδοµένα για το ισοζύγιο
πληρωµών, το διεθνές εµπόριο υπηρεσιών και τις άµεσες ξένες επενδύσεις όπως
ορίζεται στο παράρτηµα I. Τα στοιχεία έχουν όπως αναφέρονται στο παράρτηµα II.

2.

Τα κράτη µέλη υποβάλλουν τα δεδοµένα στην Επιτροπή εντός των προθεσµιών που
αναφέρονται στο παράρτηµα I.
Άρθρο 3
Πηγές δεδοµένων

1.

Τα κράτη µέλη συλλέγουν τις πληροφορίες που απαιτούνται δυνάµει του παρόντος
κανονισµού χρησιµοποιώντας κάθε πηγή που κρίνουν κατάλληλη.

2.

Τα φυσικά και νοµικά πρόσωπα που απαιτείται να παρέχουν πληροφορίες
ανταποκρίνονται εντός των προθεσµιών και σύµφωνα µε τους ορισµούς που
καθορίζουν οι εθνικοί φορείς οι οποίοι είναι αρµόδιοι για τη συλλογή δεδοµένων
στα κράτη µέλη βάσει του παρόντος κανονισµού.

3.

Εφόσον τα απαιτούµενα δεδοµένα δεν δύνανται να συλλεχθούν µε εύλογο κόστος,
υπάρχει η δυνατότητα διαβίβασης των βέλτιστων εκτιµήσεων.
Άρθρο 4
Κριτήρια ποιότητας και εκθέσεις

1.

Τα κράτη µέλη λαµβάνουν κάθε αναγκαίο µέτρο για να διασφαλίζουν την ποιότητα
των δεδοµένων που διαβιβάζονται σύµφωνα µε κοινά πρότυπα ποιότητας.

2.

Τα κράτη µέλη υποβάλλουν στην Επιτροπή εκθέσεις σχετικά µε την ποιότητα των
διαβιβαζόµενων δεδοµένων (εφεξής καλούµενες "εκθέσεις ποιότητας").

3.

Τα κοινά πρότυπα ποιότητας, καθώς και το περιεχόµενο και η περιοδικότητα των
εκθέσεων ποιότητας, καθορίζονται σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 11,
παράγραφος 2, και λαµβάνοντας υπόψη τις συνέπειες όσον αφορά το κόστος που
συνεπάγεται η συλλογή και η κατάρτιση των δεδοµένων.
Η ποιότητα των διαβιβαζόµενων δεδοµένων αξιολογείται, βάσει των εκθέσεων
ποιότητας, από την Επιτροπή µε τη βοήθεια της Επιτροπής ισοζυγίου πληρωµών.
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4.

Τα κράτη µέλη ενηµερώνουν την Επιτροπή για τις σηµαντικότερες µεθοδολογικές ή
άλλες µεταβολές που ενδέχεται να επηρεάσουν τα διαβιβαζόµενα δεδοµένα, το
αργότερο τρεις µήνες µετά την έναρξη ισχύος των εν λόγω µεταβολών. Η Επιτροπή
κοινοποιεί στα υπόλοιπα κράτη µέλη οποιαδήποτε τέτοιου είδους ανακοίνωση.
Άρθρο 5
Ροές δεδοµένων

Οι στατιστικές που πρέπει να παράγονται συγκεντρώνονται προς διαβίβαση στην Επιτροπή
σύµφωνα µε τις ακόλουθες ροές δεδοµένων:
α)

δείκτες ευρώ για το ισοζύγιο πληρωµών·

β)

τριµηνιαίες στατιστικές ισοζυγίου πληρωµών·

γ)

διεθνές εµπόριο υπηρεσιών·

δ)

ροές άµεσων ξένων επενδύσεων (ΑΞΕ)·

ε)

θέσεις ΑΞΕ.

Αυτές οι ροές δεδοµένων διευκρινίζονται περαιτέρω στο παράρτηµα I.
Άρθρο 6
Περίοδος αναφοράς και περιοδικότητα
Τα κράτη µέλη καταρτίζουν τις ροές δεδοµένων σύµφωνα µε την οικεία πρώτη περίοδο
αναφοράς και την οικεία περιοδικότητα όπως ορίζεται στο παράρτηµα I.
Άρθρο 7
∆ιαβίβαση δεδοµένων
Τα κράτη µέλη διαβιβάζουν στην Επιτροπή τα δεδοµένα που απαιτούνται δυνάµει του
παρόντος κανονισµού βάσει µορφότυπου και διαδικασίας που καθορίζονται από την
Επιτροπή, σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 11, παράγραφος 2.
Άρθρο 8
∆ιαβίβαση και ανταλλαγή εµπιστευτικών δεδοµένων
1.

Η διαβίβαση εµπιστευτικών δεδοµένων µεταξύ της Eurostat και της Ευρωπαϊκής
Κεντρικής Τράπεζας δύναται να πραγµατοποιηθεί εφόσον κρίνεται απαραίτητη
προκειµένου να διασφαλιστεί η συνοχή µεταξύ των στοιχείων του ισοζυγίου
πληρωµών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των αντίστοιχων στοιχείων του οικονοµικού
εδάφους των κρατών µελών που έχουν υιοθετήσει το ενιαίο νόµισµα σύµφωνα µε τη
συνθήκη.
Το πρώτο εδάφιο εφαρµόζεται υπό την προϋπόθεση ότι η Ευρωπαϊκή Κεντρική
Τράπεζα λαµβάνει δεόντως υπόψη τις αρχές που ορίζονται στο άρθρο 10 του
κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 322/97.
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2.

Η ανταλλαγή εµπιστευτικών δεδοµένων, όπως ορίζεται στο άρθρο 13 του
κανονισµού 322/97, επιτρέπεται µεταξύ των κρατών µελών εφόσον κρίνεται
απαραίτητη για τη διασφάλιση της ποιότητας των στοιχείων του ισοζυγίου
πληρωµών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Τα κράτη µέλη που λαµβάνουν εµπιστευτικά δεδοµένα από άλλα κράτη µέλη
επεξεργάζονται τις υπό εξέταση πληροφορίες µε εχεµύθεια.
Άρθρο 9
∆ιάδοση

Η Επιτροπή διαδίδει τις κοινοτικές στατιστικές που παράγονται δυνάµει του παρόντος
κανονισµού, µε περιοδικότητα ανάλογη εκείνης που ορίζεται στο παράρτηµα I.
Άρθρο 10
Προσαρµογή στην οικονοµική και τεχνική πρόοδο
Τα απαραίτητα µέτρα για το συνυπολογισµό των οικονοµικών και τεχνικών µεταβολών
ορίζονται σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 11, παράγραφος 2.
Τα µέτρα αυτά αφορούν ιδίως:
α)

την ενηµέρωση των ορισµών (παράρτηµα II)·

β)

την ενηµέρωση των απαιτήσεων δεδοµένων, καθώς και των προθεσµιών υποβολής
και της τροποποίησης, παράτασης και κατάργησης των ροών δεδοµένων
(παράρτηµα I).
Άρθρο 11
Επιτροπή

1.

Η Επιτροπή επικουρείται από επιτροπή, που αναφέρεται ως "Επιτροπή ισοζυγίου
πληρωµών".

2.

Εφόσον γίνεται µνεία στην παρούσα παράγραφο, ισχύουν τα άρθρα 5 και 7 της
απόφασης 1999/468/ΕΚ του Συµβουλίου, λαµβάνοντας υπόψη το άρθρο 8 της εν
λόγω απόφασης.
Η περίοδος που προβλέπεται στο άρθρο 5, παράγραφος 6, της απόφασης
1999/468/ΕΚ του Συµβουλίου ορίζεται σε τρεις µήνες.

3.

Η επιτροπή θεσπίζει τον εσωτερικό κανονισµό της.

4.

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα δύναται να παρίσταται στις συνεδριάσεις της
επιτροπής ως παρατηρητής.
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Άρθρο 12
Έκθεση σχετικά µε την εφαρµογή
Εντός πέντε ετών από την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισµού, η Επιτροπή υποβάλλει
έκθεση προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο σχετικά µε την εφαρµογή του
παρόντος κανονισµού.
Ειδικότερα, η έκθεση αυτή:
α)

καταγράφει πληροφορίες για την ποιότητα των στατιστικών που έχουν παραχθεί·

β)

αξιολογεί τα οφέλη που συνεπάγονται για την Κοινότητα, τα κράτη µέλη, καθώς και
τους παρόχους και τους χρήστες στατιστικών πληροφοριών οι στατιστικές που
παράγονται σε σχέση µε το κόστος τους·

γ)

εντοπίζει τοµείς δυνητικής βελτίωσης και τροποποιήσεων που κρίνονται
απαραίτητες υπό το φως των αποτελεσµάτων που έχουν αποκτηθεί.
Άρθρο 13
Έναρξη ισχύος

Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ηµέρα µετά τη δηµοσίευσή του στην
Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Βρυξέλλες, […]

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
Ο Πρόεδρος

Για το Συµβούλιο
Ο Πρόεδρος
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I
ΡΟΕΣ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ
1.

∆ΕΙΚΤΕΣ ΕΥΡΩ ΓΙΑ ΤΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΠΛΗΡΩΜΩΝ

BOP_EUR
∆είκτες ευρώ

Προθεσµία: T + 2 µήνες
Περιοδικότητα: τριµηνιαία
Πίστωση

Χρέωση

Καθαρó

Τρεχούµενος λογαριασµός

Εκτός ΕΕ

Εκτός ΕΕ

Εκτός ΕΕ

Υπηρεσίες

Εκτός ΕΕ

Εκτός ΕΕ

Εκτός ΕΕ

2.

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΕΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ ΠΛΗΡΩΜΩΝ

BOP_Q
Τριµηνιαία στοιχεία

I.

II.

Προθεσµία: T + 3 µήνες
Περιοδικότητα: τριµηνιαία
Πίστωση

Χρέωση

Καθαρó

Τρεχούµενος λογαριασµός
Αγαθά
Υπηρεσίες
Μεταφορές
Ταξίδια
Υπηρεσίες επικοινωνίας
Κατασκευαστικές υπηρεσίες
Ασφαλιστικές υπηρεσίες
Χρηµατοπιστωτικές υπηρεσίες
Υπηρεσίες πληροφορικής και πληροφόρησης
∆ικαιώµατα και τέλη εκµετάλλευσης
Λοιπές επιχειρηµατικές υπηρεσίες
Προσωπικές, πολιτιστικές και ψυχαγωγικές υπηρεσίες
Υπηρεσίες δηµόσιας διοίκησης, µ.σ.α.
Εισόδηµα
Αµοιβή εξαρτηµένης εργασίας
Εισόδηµα επενδύσεων
- Άµεσες επενδύσεις
- Επενδύσεις χαρτοφυλακίου
- Λοιπές επενδύσεις
Τρέχουσες µεταβιβάσεις
∆ηµόσια διοίκηση
Λοιποί φορείς

Επίπεδο 1
Επίπεδο 1
Επίπεδο 1
Επίπεδο 1
Επίπεδο 1
Επίπεδο 1
Επίπεδο 1
Επίπεδο 1
Επίπεδο 1
Επίπεδο 1
Επίπεδο 1
Επίπεδο 1
Επίπεδο 1
Επίπεδο 1
Επίπεδο 1
Επίπεδο 1

Επίπεδο 1
Επίπεδο 1
Επίπεδο 1
Επίπεδο 1
Επίπεδο 1
Επίπεδο 1
Επίπεδο 1
Επίπεδο 1
Επίπεδο 1
Επίπεδο 1
Επίπεδο 1
Επίπεδο 1
Επίπεδο 1
Επίπεδο 1
Επίπεδο 1
Επίπεδο 1

Επίπεδο 1
Επίπεδο 1
Επίπεδο 1
Επίπεδο 1
Επίπεδο 1
Επίπεδο 1
Επίπεδο 1
Επίπεδο 1
Επίπεδο 1
Επίπεδο 1
Επίπεδο 1
Επίπεδο 1
Επίπεδο 1
Επίπεδο 1
Επίπεδο 1
Επίπεδο 1

Επίπεδο 1
Εκτός ΕΕ
Εκτός ΕΕ
Επίπεδο 1
Εκτός ΕΕ
Εκτός ΕΕ

Επίπεδο 1
Εκτός ΕΕ
Επίπεδο 1
Εκτός ΕΕ
Εκτός ΕΕ

Επίπεδο 1
Κόσµος
Εκτός ΕΕ
Επίπεδο 1
Εκτός ΕΕ
Εκτός ΕΕ

Λογαριασµός κεφαλαίου

Εκτός ΕΕ

Εκτός ΕΕ

Εκτός ΕΕ

Καθαρά
περιουσιακά
στοιχεία

Καθαρές
υποχρεώσεις

Καθαρó
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III.

Χρηµατοπιστωτικός λογαριασµός
Άµεσες επενδύσεις
Στην αλλοδαπή
- Μετοχικό κεφάλαιο
- Επανεπενδυόµενα έσοδα
- Λοιπό κεφάλαιο
Στην οικονοµία αναφοράς
- Μετοχικό κεφάλαιο
- Επανεπενδυόµενα έσοδα
- Λοιπό κεφάλαιο

Επίπεδο 1
Επίπεδο 1
Επίπεδο 1
Επίπεδο 1
Επίπεδο 1
Επίπεδο 1
Επίπεδο 1
Επίπεδο 1
Επίπεδο 1

Επενδύσεις χαρτοφυλακίου
Παράγωγα χρηµατοπιστωτικά µέσα
Λοιπές επενδύσεις
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Εκτός ΕΕ

Κόσµος

Εκτός ΕΕ

Εκτός ΕΕ

Κόσµος
Εκτός ΕΕ

3.

∆ΙΕΘΝΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

BOP_ITS
∆ιεθνές εµπόριο υπηρεσιών

Προθεσµία: T + 9 µήνες
Περιοδικότητα: ετήσια
Πίστωση

Χρέωση

Καθαρó

Σύνολο υπηρεσιών

Επίπεδο 3

Επίπεδο 3

Επίπεδο 3

Μεταφορές
Θαλάσσιες µεταφορές
- Επιβάτες
- Φορτίο
- Λοιπά
Αεροπορικές µεταφορές
- Επιβάτες
- Φορτίο
- Λοιπά
Λοιπές µεταφορές
- Επιβάτες
- Φορτίο
- Λοιπά
Εκτενής ταξινόµηση λοιπών µεταφορών
∆ιαστηµικές µεταφορές
Σιδηροδροµικές µεταφορές
- Επιβάτες
- Φορτίο
- Λοιπά
Οδικές µεταφορές
- Επιβάτες
- Φορτίο
- Λοιπά
Εσωτερικές πλωτές µεταφορές
- Επιβάτες
- Φορτίο
- Λοιπά
Μεταφορές µέσω αγωγών και µεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας
Λοιπές επικουρικές και βοηθητικές υπηρεσίες µεταφορών

Επίπεδο 2
Επίπεδο 2
Επίπεδο 2
Επίπεδο 2
Επίπεδο 2
Επίπεδο 2
Επίπεδο 2
Επίπεδο 2
Επίπεδο 2
Επίπεδο 2
Επίπεδο 2
Επίπεδο 2
Επίπεδο 2
Επίπεδο 2
Επίπεδο 2
Επίπεδο 2
Επίπεδο 2
Επίπεδο 2
Επίπεδο 2
Επίπεδο 2
Επίπεδο 2
Επίπεδο 2
Επίπεδο 2
Επίπεδο 2
Επίπεδο 2
Επίπεδο 2
Επίπεδο 2
Επίπεδο 2
Επίπεδο 2

Επίπεδο 2
Επίπεδο 2
Επίπεδο 2
Επίπεδο 2
Επίπεδο 2
Επίπεδο 2
Επίπεδο 2
Επίπεδο 2
Επίπεδο 2
Επίπεδο 2
Επίπεδο 2
Επίπεδο 2
Επίπεδο 2
Επίπεδο 2
Επίπεδο 2
Επίπεδο 2
Επίπεδο 2
Επίπεδο 2
Επίπεδο 2
Επίπεδο 2
Επίπεδο 2
Επίπεδο 2
Επίπεδο 2
Επίπεδο 2
Επίπεδο 2
Επίπεδο 2
Επίπεδο 2
Επίπεδο 2
Επίπεδο 2

Επίπεδο 2
Επίπεδο 2
Επίπεδο 2
Επίπεδο 2
Επίπεδο 2
Επίπεδο 2
Επίπεδο 2
Επίπεδο 2
Επίπεδο 2
Επίπεδο 2
Επίπεδο 2
Επίπεδο 2
Επίπεδο 2
Επίπεδο 2
Επίπεδο 2
Επίπεδο 2
Επίπεδο 2
Επίπεδο 2
Επίπεδο 2
Επίπεδο 2
Επίπεδο 2
Επίπεδο 2
Επίπεδο 2
Επίπεδο 2
Επίπεδο 2
Επίπεδο 2
Επίπεδο 2
Επίπεδο 2
Επίπεδο 2

Ταξίδια
Επαγγελµατικά ταξίδια
- ∆απάνες εποχιακών και µεθοριακών εργαζοµένων
- Λοιπά
Ταξίδια για προσωπικούς λόγους
- ∆απάνες για λόγους υγείας
- ∆απάνες για εκπαιδευτικούς σκοπούς
- Λοιπά

Επίπεδο 2
Επίπεδο 2
Επίπεδο 2
Επίπεδο 2
Επίπεδο 2
Επίπεδο 2
Επίπεδο 2
Επίπεδο 2

Επίπεδο 2
Επίπεδο 2
Επίπεδο 2
Επίπεδο 2
Επίπεδο 2
Επίπεδο 2
Επίπεδο 2
Επίπεδο 2

Επίπεδο 2
Επίπεδο 2
Επίπεδο 2
Επίπεδο 2
Επίπεδο 2
Επίπεδο 2
Επίπεδο 2
Επίπεδο 2

Υπηρεσίες επικοινωνίας
Ταχυδροµικές υπηρεσίες και υπηρεσίες ταχείας παράδοσης
Υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών

Επίπεδο 2
Επίπεδο 2
Επίπεδο 2

Επίπεδο 2
Επίπεδο 2
Επίπεδο 2

Επίπεδο 2
Επίπεδο 2
Επίπεδο 2

Κατασκευαστικές υπηρεσίες
Κατασκευαστικές υπηρεσίες στην αλλοδαπή
Κατασκευαστικές υπηρεσίες στην οικονοµία αναφοράς

Επίπεδο 2
Επίπεδο 2
Επίπεδο 2

Επίπεδο 2
Επίπεδο 2
Επίπεδο 2

Επίπεδο 2
Επίπεδο 2
Επίπεδο 2

Ασφαλιστικές υπηρεσίες
Ασφάλειες ζωής και συνταξιοδοτικά ταµεία
Ασφάλιση φορτίου
Λοιπές πρωτασφαλίσεις

Επίπεδο 2
Επίπεδο 2
Επίπεδο 2
Επίπεδο 2

Επίπεδο 2
Επίπεδο 2
Επίπεδο 2
Επίπεδο 2

Επίπεδο 2
Επίπεδο 2
Επίπεδο 2
Επίπεδο 2
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Αντασφάλιση
Βοηθητικές υπηρεσίες

Επίπεδο 2
Επίπεδο 2

Επίπεδο 2
Επίπεδο 2

Επίπεδο 2
Επίπεδο 2

Χρηµατοπιστωτικές υπηρεσίες

Επίπεδο 2

Επίπεδο 2

Επίπεδο 2

Υπηρεσίες πληροφορικής και πληροφόρησης
Υπηρεσίες πληροφορικής
Υπηρεσίες πληροφόρησης
- Υπηρεσίες πρακτορείων ειδήσεων
- Λοιπές υπηρεσίες παροχής πληροφοριών

Επίπεδο 2
Επίπεδο 2
Επίπεδο 2
Επίπεδο 2
Επίπεδο 2

Επίπεδο 2
Επίπεδο 2
Επίπεδο 2
Επίπεδο 2
Επίπεδο 2

Επίπεδο 2
Επίπεδο 2
Επίπεδο 2
Επίπεδο 2
Επίπεδο 2

∆ικαιώµατα και τέλη εκµετάλλευσης
∆ικαιόχρηση και συναφή δικαιώµατα
Λοιπά δικαιώµατα και τέλη εκµετάλλευσης

Επίπεδο 2
Επίπεδο 2
Επίπεδο 2

Επίπεδο 2
Επίπεδο 2
Επίπεδο 2

Επίπεδο 2
Επίπεδο 2
Επίπεδο 2

Λοιπές επιχειρηµατικές υπηρεσίες
∆ιαµεσολαβητικό εµπόριο και άλλες συναφείς προς το εµπόριο
υπηρεσίες
- ∆ιαµεσολαβητικό εµπόριο
- Άλλες συναφείς προς το εµπόριο υπηρεσίες
- Υπηρεσίες λειτουργικής χρηµατοδοτικής µίσθωσης
∆ιάφορες επιχειρηµατικές, επαγγελµατικές και τεχνικές υπηρεσίες
- Νοµικές και λογιστικές υπηρεσίες, υπηρεσίες παροχής
διαχειριστικών συµβουλών και δηµόσιες σχέσεις
. Νοµικές υπηρεσίες
. Υπηρεσίες λογιστικής, λογιστικού ελέγχου, τήρησης βιβλίων και
παροχής φορολογικών συµβουλών
. Υπηρεσίες παροχής επιχειρηµατικών και διαχειριστικών
συµβουλών και υπηρεσίες δηµοσίων σχέσεων
- ∆ιαφήµιση, έρευνα αγοράς και δηµοσκοπήσεις
- Έρευνα και ανάπτυξη
- Αρχιτεκτονικές υπηρεσίες, υπηρεσίες µηχανικού και άλλες
τεχνικές υπηρεσίες
- Γεωργικές, εξορυκτικές και επιτόπιας επεξεργασίας υπηρεσίες
. Επεξεργασία αποβλήτων και απορρύπανση
. Γεωργικές, εξορυκτικές και επιτόπιας επεξεργασίας υπηρεσίες
- Λοιπές επιχειρηµατικές υπηρεσίες
- Υπηρεσίες µεταξύ συναφών επιχειρήσεων, µ.σ.α.

Επίπεδο 2
Επίπεδο 2

Επίπεδο 2
Επίπεδο 2

Επίπεδο 2
Επίπεδο 2

Επίπεδο 2
Επίπεδο 2
Επίπεδο 2
Επίπεδο 2
Επίπεδο 2

Επίπεδο 2
Επίπεδο 2
Επίπεδο 2
Επίπεδο 2
Επίπεδο 2

Επίπεδο 2
Επίπεδο 2
Επίπεδο 2
Επίπεδο 2
Επίπεδο 2

Επίπεδο 2
Επίπεδο 2

Επίπεδο 2
Επίπεδο 2

Επίπεδο 2
Επίπεδο 2

Επίπεδο 2

Επίπεδο 2

Επίπεδο 2

Επίπεδο 2
Επίπεδο 2
Επίπεδο 2

Επίπεδο 2
Επίπεδο 2
Επίπεδο 2

Επίπεδο 2
Επίπεδο 2
Επίπεδο 2

Επίπεδο 2
Επίπεδο 2
Επίπεδο 2
Επίπεδο 2
Επίπεδο 2

Επίπεδο 2
Επίπεδο 2
Επίπεδο 2
Επίπεδο 2
Επίπεδο 2

Επίπεδο 2
Επίπεδο 2
Επίπεδο 2
Επίπεδο 2
Επίπεδο 2

Προσωπικές, πολιτιστικές και ψυχαγωγικές υπηρεσίες
Οπτικοακουστικές και συναφείς υπηρεσίες
Λοιπά προσωπικές, πολιτιστικές και ψυχαγωγικές υπηρεσίες
- Εκπαιδευτικές υπηρεσίες
- Υπηρεσίες υγείας
- Λοιπά

Επίπεδο 2
Επίπεδο 2
Επίπεδο 2
Επίπεδο 2
Επίπεδο 2
Επίπεδο 2

Επίπεδο 2
Επίπεδο 2
Επίπεδο 2
Επίπεδο 2
Επίπεδο 2
Επίπεδο 2

Επίπεδο 2
Επίπεδο 2
Επίπεδο 2
Επίπεδο 2
Επίπεδο 2
Επίπεδο 2

Υπηρεσίες δηµόσιας διοίκησης, µ.σ.α.
Πρεσβείες και προξενεία
Στρατιωτικές µονάδες και φορείς
Λοιπές υπηρεσίες δηµόσιας διοίκησης

Επίπεδο 2
Επίπεδο 2
Επίπεδο 2
Επίπεδο 2

Επίπεδο 2
Επίπεδο 2
Επίπεδο 2
Επίπεδο 2

Επίπεδο 2
Επίπεδο 2
Επίπεδο 2
Επίπεδο 2

Στοιχεία προς υπόµνηση
Οπτικοακουστικές συναλλαγές

Επίπεδο 1

Επίπεδο 1

Επίπεδο 1

Ταχυδροµικές υπηρεσίες
Υπηρεσίες ταχείας παράδοσης

Επίπεδο 1
Επίπεδο 1

Επίπεδο 1
Επίπεδο 1

Επίπεδο 1
Επίπεδο 1
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4.

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΡΟΕΣ ΑΜΕΣΩΝ ΞΕΝΩΝ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ (ΑΞΕ)
Προθεσµία: T + 9 µήνες
Περιοδικότητα: ετήσια

BOP_FDI
Ροές άµεσων επενδύσεων (*)
A
Γεωγραφική ανάλυση
Θέση

Είδος στοιχείων

Γεωγραφική
ανάλυση

Ανάλυση κατά
δραστηριότητα

Καθαρó
"
"

Επίπεδο 2
"
"

Μη απαιτούµενο
"
"

510
525
530

Άµεσες επενδύσεις στην αλλοδαπή
Μετοχικό κεφάλαιο
Επανεπενδυόµενα έσοδα
Λοιπό κεφάλαιο

505

Άµεσες επενδύσεις στην αλλοδαπή: σύνολο

"

Επίπεδο 3

"

560
575
580

Άµεσες επενδύσεις στην οικονοµία αναφοράς
Μετοχικό κεφάλαιο
Επανεπενδυόµενα έσοδα
Λοιπό κεφάλαιο

"
"
"

Επίπεδο 2
"
"

Μη απαιτούµενο
"
"

"

Επίπεδο 3

"

Πίστωση, χρέωση,
καθαρó
"

Επίπεδο 2

Μη απαιτούµενο

"

"

"
"

"
Επίπεδο 3

"
"

555

332
333
334
330

Άµεσες επενδύσεις στην οικονοµία αναφοράς:
σύνολο
Εισόδηµα άµεσων επενδύσεων
Μερίσµατα
Επανεπενδυόµενα έσοδα και µη διανεµόµενα κέρδη
υποκαταστηµάτων
Εισόδηµα από τόκους δανείων
Εισόδηµα άµεσων επενδύσεων: σύνολο

(*) Μόνο γεωγραφική ανάλυση.

Προθεσµία: T + 21 µήνες
Περιοδικότητα: ετήσια

BOP_FDI
Ροές άµεσων επενδύσεων
A
Γεωγραφική ανάλυση
Θέση

Είδος στοιχείων

Γεωγραφική
ανάλυση

Ανάλυση κατά
δραστηριότητα

Καθαρό
"
"

Επίπεδο 2
"
"

Μη απαιτούµενο
"
"

510
525
530

Άµεσες επενδύσεις στην αλλοδαπή
Μετοχικό κεφάλαιο
Επανεπενδυόµενα έσοδα
Λοιπό κεφάλαιο

505

Άµεσες επενδύσεις στην αλλοδαπή: σύνολο

"

Επίπεδο 3

"

560
575
580

Άµεσες επενδύσεις στην οικονοµία αναφοράς
Μετοχικό κεφάλαιο
Επανεπενδυόµενα έσοδα
Λοιπό κεφάλαιο

"
"
"

Επίπεδο 2
"
"

Μη απαιτούµενο
"
"

"

Επίπεδο 3

"

Πίστωση, χρέωση,
καθαρό
"

Επίπεδο 2

Μη απαιτούµενο

"

"

"
"

"
Επίπεδο 3

"
"

555

332
333
334
330

Άµεσες επενδύσεις στην οικονοµία αναφοράς:
σύνολο
Εισόδηµα άµεσων επενδύσεων
Μερίσµατα
Επανεπενδυόµενα έσοδα και µη διανεµόµενα κέρδη
υποκαταστηµάτων
Εισόδηµα από τόκους δανείων
Εισόδηµα άµεσων επενδύσεων: σύνολο
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B

Ανάλυση κατά δραστηριότητα
Θέση

Είδος στοιχείων

Γεωγραφική
ανάλυση

Ανάλυση κατά
δραστηριότητα

505

Άµεσες επενδύσεις στην αλλοδαπή: σύνολο

555

Άµεσες επενδύσεις στην οικονοµία αναφοράς:
σύνολο
Εισόδηµα άµεσων επενδύσεων: σύνολο

Καθαρό
“
Καθαρό
“
Πίστωση, χρέωση,
καθαρό
“

Επίπεδο 1
Επίπεδο 2
Επίπεδο 1
Επίπεδο 2
Επίπεδο 1
Επίπεδο 2

Επίπεδο 2
Επίπεδο 1
Επίπεδο 2
Επίπεδο 1
Επίπεδο 2
Επίπεδο 1

330

5.

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ ΑΜΕΣΩΝ ΞΕΝΩΝ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ (ΑΞΕ)
Προθεσµία: T+ 9 µήνες
Περιοδικότητα: ετήσια

BOP_POS
Θέσεις άµεσων επενδύσεων (*)
A
Γεωγραφική ανάλυση
Θέση

Είδος στοιχείων

Γεωγραφική
ανάλυση

Ανάλυση κατά
δραστηριότητα

506
530
505

Ενεργητικό άµεσων επενδύσεων
Μετοχικό κεφάλαιο και επανεπενδυόµενα έσοδα
Λοιπό κεφάλαιο
Άµεσες επενδύσεις στην αλλοδαπή: σύνολο
ενεργητικού, καθαρό

Καθαρές θέσεις
"
"

Επίπεδο 1
"
Επίπεδο 2

Μη απαιτούµενο
"
"

556
580
555

Παθητικό άµεσων επενδύσεων
Μετοχικό κεφάλαιο και επανεπενδυόµενα έσοδα
Λοιπό κεφάλαιο
Άµεσες επενδύσεις στην οικονοµία αναφοράς:
σύνολο παθητικού, καθαρό

"
"
"

Επίπεδο 1
"
Επίπεδο 2

Μη απαιτούµενο
"
"

(*) Μόνο γεωγραφική ανάλυση

Προθεσµία: T+ 21 µήνες
Περιοδικότητα: ετήσια

BOP_POS
Θέσεις άµεσων επενδύσεων
A
Γεωγραφική ανάλυση
Θέση

Είδος στοιχείων

Γεωγραφική
ανάλυση

Ανάλυση κατά
δραστηριότητα

506
530
505

Ενεργητικό άµεσων επενδύσεων
Μετοχικό κεφάλαιο και επανεπενδυόµενα έσοδα
Λοιπό κεφάλαιο
Άµεσες επενδύσεις στην αλλοδαπή: σύνολο
ενεργητικού, καθαρό

Καθαρές θέσεις
"
"

Επίπεδο 2
"
Επίπεδο 3

Μη απαιτούµενο
"
"

556
580
555

Παθητικό άµεσων επενδύσεων
Μετοχικό κεφάλαιο και επανεπενδυόµενα έσοδα
Λοιπό κεφάλαιο
Άµεσες επενδύσεις στην οικονοµία αναφοράς:
σύνολο παθητικού, καθαρό

"
"
"

Επίπεδο 2
"
Επίπεδο 3

Μη απαιτούµενο
"
"

Είδος στοιχείων

Γεωγραφική
ανάλυση

Ανάλυση κατά
δραστηριότητα

Καθαρές θέσεις

Επίπεδο 1
Επίπεδο 2
Επίπεδο 1
Επίπεδο 2

Επίπεδο 2
Επίπεδο 1
Επίπεδο 2
Επίπεδο 1

B

Ανάλυση
Θέση

505

Άµεσες επενδύσεις στην αλλοδαπή: σύνολο
ενεργητικού, καθαρό
Άµεσες επενδύσεις στην οικονοµία αναφοράς:
σύνολο παθητικού, καθαρό

555

κατά

δραστηριότητα

15

Καθαρές θέσεις

6.

ΕΠΙΠΕ∆Α ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ
Επίπεδο 1

Επίπεδο 2

A1

Κόσµος (όλοι οι φορείς)

A1

Κόσµος (όλοι οι φορείς)

D2
U4
4A
D4

ΕΕ-15 (εντός ΕΕ-15)
Εκτός ζώνης ευρώ
Θεσµικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Εκτός ΕΕ-15

CH

Ελβετία

CA
US

Καναδάς
Ηνωµένες Πολιτείες Αµερικής

JP

Ιαπωνία

Z8
C4

Εκτός ΕΕ-15 µη ταξινοµηµένα
Υπερπόντια χρηµατοδοτικά κέντρα12

D2
U4
4A
D4
IS
LI
NO
CH
BG
HR
RO
RU
TR
EG
MA
NG
ZA
CA
US
MX
AR
BR
CL
UY
VE
IL
CN
HK
IN
ID
JP
KR
MY
PH
SG
TW
TH
AU
NZ
Z8
C4

ΕΕ-15 (εντός ΕΕ-15)
Εκτός ζώνης ευρώ
Θεσµικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Εκτός ΕΕ-15
Ισλανδία
Λιχτενστάιν
Νορβηγία
Ελβετία
Βουλγαρία
Κροατία
Ρουµανία
Ρωσική Συνοµοσπονδία
Τουρκία
Αίγυπτος
Μαρόκο
Νιγηρία
Νότια Αφρική
Καναδάς
Ηνωµένες Πολιτείες
Μεξικό
Αργεντινή
Βραζιλία
Χιλή
Ουρουγουάη
Βενεζουέλα
Ισραήλ
Κίνα
Χονγκ Κονγκ
Ινδία
Ινδονησία
Ιαπωνία
Νότια Κορέα
Μαλαισία
Φιλιππίνες
Σιγκαπούρη
Ταϊβάν
Ταϊλάνδη
Αυστραλία
Νέα Ζηλανδία
Εκτός ΕΕ-15 µη ταξινοµηµένα
Υπερπόντια χρηµατοδοτικά κέντρα13

12

Μόνο για ΑΞΕ.
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Επίπεδο 3
7Z

EG

Αίγυπτος

LK

Σρι Λάνκα

SG

Σιγκαπούρη

AD
AE
AF
AG
AI
AL
AM
AN
AO
AQ
AR

∆ιεθνείς οργανισµοί εκτός των
θεσµικών
οργάνων
της
Ευρωπαϊκής Ένωσης
Ανδόρα
Ηνωµένα Αραβικά Εµιράτα
Αφγανιστάν
Αντίγκουα και Μπαρµπούντα
Ανγκουίλα
Αλβανία
Αρµενία
Ολλανδικές Αντίλλες
Αγκόλα
Ανταρκτική
Αργεντινή

ER
ES
ET
FI
FJ
FK
FM
FO
FR
GA
GB

Ερυθραία
Ισπανία
Αιθιοπία
Φινλανδία
Φίτζι
Νήσοι Φώκλαντ (Μαλβίνας)
Μικρονησία, Οµόσπονδες Πολιτείες της
Νήσοι Φερόες
Γαλλία
Γκαµπόν
Ηνωµένο Βασίλειο

LR
LS
LT
LU
LV
LY
MA
MD
MG
MH
MK

SH
SI
SK
SL
SM
SN
SO
SR
ST
SV
SY

Αγία Ελένη
Σλοβενία
Σλοβακία
Σιέρα Λεόνε
Άγιος Μαρίνος
Σενεγάλη
Σοµαλία
Σουρινάµ
Σάο Τοµέ και Πρίνσιπε
Ελ Σαλβαδόρ
Αραβική ∆ηµοκρατία της Συρίας

AS
AT
AU

Αµερικανική Σαµόα
Αυστρία
Αυστραλία

GD
GE
GG

ML
MM
MN

SZ
TC
TD

Σουαζιλάνδη
Νήσοι Τερκς και Κάικος
Τσαντ

AW
AZ
BA
BB
BD
BE
BF
BG

Αρούµπα
Αζερµπαϊτζάν
Βοσνία-Ερζεγοβίνη
Μπαρµπάντος
Μπανγκλαντές
Βέλγιο
Μπουρκίνα Φάσο
Βουλγαρία

GH
GI
GL
GM
GN
GQ
GR
GS

MO
MP
MQ
MR
MS
MT
MU
MV

Μακάο
Νήσοι Βόρειες Μαριάνες
Μαρτινίκα
Μαυριτανία
Μοντσεράτ
Μάλτα
Μαυρίκιος
Μαλδίβες

TG
TH
TJ
TK
TM
TN
TO
TP

Τογκό
Ταϊλάνδη
Τατζικιστάν
Τοκελάου
Τουρκµενιστάν
Τυνησία
Τόνγκα
Ανατολικό Τιµόρ

BH
BI
BJ
BM
BN
BO
BR
BS

Μπαχρέιν
Μπουρούντι
Μπενίν
Βερµούδες
Μπρουνέι Νταρουσαλάµ
Βολιβία
Βραζιλία
Μπαχάµες

GT
GU
GW
GY
HK
HM
HN
HR

Γρενάδα
Γεωργία
Guernsey (δεν υπάρχει επίσηµος κωδικός
χώρας ISO 3166-1· κατ’ εξαίρεση
δεσµευµένα στοιχεία κωδικού)
Γκάνα
Γιβραλτάρ
Γροιλανδία
Γκάµπια
Γουινέα
Ισηµερινή Γουινέα
Ελλάδα
Νήσοι Νότια Γεωργία και Νότιες
Σάντουιτς
Γουατεµάλα
Γκουάµ
Γουινέα Μπισσάου
Γουιάνα
Χονγκ Κονγκ
Νήσοι Χερντ και Μακντόναλντ
Ονδούρα
Κροατία

Λιβερία
Λεσόθο
Λιθουανία
Λουξεµβούργο
Λεττονία
Λιβυκή Αραβική Τζαµαχιρία
Μαρόκο
Μολδαβία, ∆ηµοκρατία της
Μαδαγασκάρη
Νήσοι Μάρσαλ
Μακεδονία,
Πρώην
Γιουγκοσλαβική ∆ηµοκρατία της
Μάλι
Μιανµάρ
Μογγολία

MW
MX
MY
MZ
NA
NC
NE
NF

Μαλάουι
Μεξικό
Μαλαισία
Μοζαµβίκη
Ναµίµπια
Νέα Καληδονία
Νίγηρας
Νήσος Νόρφολκ

TR
TT
TV
TW
TZ
UA
UG
UM

BT
BV
BW
BY

Μπουτάν
Νήσοι Μπουβέ
Μποτσουάνα
Λευκορωσία

HT
HU
ID
IE

Αϊτή
Ουγγαρία
Ινδονησία
Ιρλανδία

NG
NI
NL
NO

Νιγηρία
Νικαράγουα
Κάτω Χώρες
Νορβηγία

US
UY
UZ
VA

BZ
CA

Μπελίζε
Καναδάς

IL
IM

NP
NR

Νεπάλ
Ναουρού

VC
VE

CC
CD
CF
CG
CH
CI
CK

Νήσοι Κόκος (Κίλινγκ)
Κονγκό, ∆ηµοκρατία του
Κεντροαφρικανική ∆ηµοκρατία
Κονγκό
Ελβετία
Ακτή Ελεφαντοστού
Νήσοι Κουκ

IN
IO
IQ
IR
IS
IT
JE

Ισραήλ
Νήσος του Μαν (δεν υπάρχει επίσηµος
κωδικός χώρας ISO 3166-1· κατ’ εξαίρεση
δεσµευµένα στοιχεία κωδικού)
Ινδία
Βρετανικό Έδαφος του Ινδικού Ωκεανού
Ιράκ
Ιράν, Ισλαµική ∆ηµοκρατία του
Ισλανδία
Ιταλία
Jersey (δεν υπάρχει επίσηµος κωδικός
χώρας ISO 3166-1· κατ’ εξαίρεση
δεσµευµένα στοιχεία κωδικού)

Τουρκία
Τρινιδάδ και Τοµπάγκο
Τουβαλού
Ταϊβάν, Επαρχία της Κίνας
Τανζανία, Ενωµένη ∆ηµοκρατία της
Ουκρανία
Ουγκάντα
Αποµακρυσµένες Νησίδες των Ηνω
Πολιτειών
Ηνωµένες Πολιτείες
Ουρουγουάη
Ουζµπεκιστάν
Αγία Έδρα (Κράτος της Πόλης
Βατικανού)
Άγιος Βικέντιος και Γρεναδίνες
Βενεζουέλα

NU
NZ
OM
PA
PE
PF
PG

Νιούε
Νέα Ζηλανδία
Οµάν
Παναµάς
Περού
Γαλλική Πολυνησία
Παπουασία-Νέα Γουινέα

VG
VI
VN
VU
WF
WS
YE

Παρθένοι Νήσοι, Βρετανικές
Παρθένοι Νήσοι, ΗΠΑ
Βιετνάµ
Βανουάτου
Ουώλις και Φουτούνα
Σαµόα
Υεµένη

13

13

"Προσωρινός κωδικός που δεν επηρεάζει την οριστική ονοµασία της χώρας η οποία θα αποδοθεί µετά
το πέρας των διαπραγµατεύσεων που διεξάγονται επί του παρόντος στα Ηνωµένα Έθνη."
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CL
CM
CN
CO
CR
CU

Χιλή
Καµερούν
Κίνα
Κολοµβία
Κόστα Ρίκα
Κούβα

JM
JO
JP
KE
KG
KH

Τζαµάικα
Ιορδανία
Ιαπωνία
Κένυα
Κιργιζία
Καµπότζη

PH
PK
PL
PN
PR
PS

CV
CX
CY
CZ

Πράσινο Ακρωτήριο
Νήσος των Χριστουγέννων
Κύπρος
Τσεχική ∆ηµοκρατία

KI
KM
KN
KP

PT
PW
PY
QA

DE
DJ
DK
DM
DO
DZ
EC

Γερµανία
Τζιµπουτί
∆ανία
Ντοµίνικα
∆οµινικανή ∆ηµοκρατία
Αλγερία
Ισηµερινός

KR
KW
KY
KZ
LA
LB
LC

Κιριµπάτι
Κοµόρες
Άγιος Χριστόφορος και Νέβις
Κορέα, Λαϊκή ∆ηµοκρατία της (Βόρειας
Κορέας)
Κορέα, ∆ηµοκρατία της (Νότιας Κορέας)
Κουβέιτ
Νήσοι Κάυµαν
Καζακστάν
Λαϊκή ∆ηµοκρατία του Λάος
Λίβανος
Αγία Λουκία

Φιλιππίνες
Πακιστάν
Πολωνία
Πίτκαιρν
Πουέρτο Ρίκο
Παλαιστινιακά
Κατεχόµενα
Πορτογαλία
Παλάου
Παραγουάη
Κατάρ

RO
RU
RW
SA
SB
SC
SD

Ρουµανία
Ρωσική Συνοµοσπονδία
Ρουάντα
Σαουδική Αραβία
Νήσοι Σολοµώντος
Σεϋχέλλες
Σουδάν

EE

Εσθονία

LI

Λιχτενστάιν

SE

Σουηδία

18

YT
YU
ZA
ZM
ZW
Εδάφη,

Μαγιότ
Γιουγκοσλαβία
Νότια Αφρική
Ζάµπια
Ζιµπάµπουε

1.

7.

ΕΠΙΠΕ∆Α ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΑΤΑ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

Επίπεδο 1

Επίπεδο 2
ICFA

ΟΡΥΧΕΙΑ ΚΑΙ ΛΑΤΟΜΕΙΑ
ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ

Οπτάνθρακας, χηµικές ουσίες, ελαστικό, πλαστικές
ύλες

Μηχανές γραφείου, ηλεκτρονικοί υπολογιστές,
εξοπλισµός ραδιοτηλεόρασης και επικοινωνιών
Οχήµατα, λοιπός εξοπλισµός µεταφορών
ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ, ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ
ΚΑΙ ΝΕΡΟ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ

ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑ ΚΑΙ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ
ΜΕΤΑΦΟΡΈΣ,
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

ΚΑΙ

ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ
ΟΡΥΧΕΙΑ ΚΑΙ ΛΑΤΟΜΕΙΑ
Εκ των οποίων:
Άντληση αργού πετρελαίου και φυσικού αερίου
ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ
Βιοµηχανία τροφίµων
Παραγωγή κλωστοϋφαντουργικών υλών και προϊόντων
Βιοµηχανία ξύλου, εκδόσεις και εκτυπώσεις
ΣΥΝΟΛΟ κλωστοϋφαντουργικών υλών + Βιοµηχανίας ξύλου
Παραγωγή οπτάνθρακα και λοιπές επεξεργασίες
Παραγωγή χηµικών ουσιών και προϊόντων
Κατασκευή προϊόντων από ελαστικό και πλαστικές ύλες
ΣΥΝΟΛΟ οπτάνθρακα, χηµικών ουσιών και προϊόντων, ελαστικού, πλαστικών υλών
Μεταλλικά προϊόντα
Κατασκευή µηχανηµάτων και ειδών εξοπλισµού
ΣΥΝΟΛΟ µεταλλικών προϊόντων και µηχανηµάτων
Κατασκευή µηχανών γραφείου και ηλεκτρονικών υπολογιστών
Κατασκευή εξοπλισµού ραδιοφωνίας, τηλεόρασης και επικοινωνιών
ΣΥΝΟΛΟ µηχανών, Η/Υ, εξοπλισµού ραδιοτηλεόρασης και επικοινωνιών

ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ

Τµήµα 11
Τίτλος ∆
Υπότιτλος ∆Α
Υπότιτλος ∆Β
Υπότιτλοι ∆∆ και ∆Ε
Τµήµα 23
Τµήµα 24
Τµήµα 25
Υπότιτλος ∆Ι
Τµήµα 29
Τµήµα 30
Τµήµα 32

Κατασκευή µηχανοκίνητων οχηµάτων
Λοιπός εξοπλισµός µεταφορών
ΣΥΝΟΛΟ οχηµάτων + λοιπού εξοπλισµού µεταφορών
Κατασκευή π.δ.κ.α.
ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ, ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΚΑΙ ΝΕΡΟ

Τµήµα 34
Τµήµα 35

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ
Πώληση, συντήρηση και επισκευή µηχανοκίνητων οχηµάτων και µοτοσικλετών· λιανική
πώληση καυσίµων για οχήµατα
Χονδρικό εµπόριο και εµπόριο µε προµήθεια, εκτός από το εµπόριο µηχανοκίνητων οχηµάτων
και µοτοσικλετών
Λιανικό εµπόριο, εκτός από το εµπόριο µηχανοκίνητων οχηµάτων και µοτοσικλετών· επισκευή
ειδών ατοµικής και οικιακής χρήσης
ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑ ΚΑΙ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ
ΜΕΤΑΦΟΡΈΣ, ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

Τίτλος ΣΤ

Μεταφορές και αποθήκευση

ΕΝ∆ΙΑΜΕΣΟΙ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ

NACE αναθ. 1
Τίτλοι A, B
Τίτλος Γ

Χερσαίες µεταφορές· µεταφορές µέσω αγωγών
Πλωτές µεταφορές
Αεροπορικές µεταφορές
Επικουρικές και βοηθητικές µεταφορικές δραστηριότητες· δραστηριότητες ταξιδιωτικών
πρακτορείων
Ταχυδροµεία και τηλεπικοινωνίες
Ταχυδροµικές δραστηριότητες και υπηρεσίες ταχείας παράδοσης
Τηλεπικοινωνίες
ΕΝ∆ΙΑΜΕΣΟΙ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ
Ενδιάµεσοι χρηµατοπιστωτικοί οργανισµοί, µε εξαίρεση τις ασφαλιστικές εταιρείες και τα
συνταξιοδοτικά ταµεία
Ασφαλιστικά και συνταξιοδοτικά ταµεία, εκτός από την υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση
∆ραστηριότητες συναφείς µε των ενδιάµεσων χρηµατοπιστωτικών οργανισµών
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ∆ΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΧΩΡΙΣ ΧΕΙΡΙΣΤΗ ΚΑΙ ΕΙ∆ΩΝ
ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ
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Τίτλος Ε

Τίτλος Ζ
Τµήµα 50
Τµήµα 51
Τµήµα 52
Τίτλος Η
Τίτλος Θ
Τµήµατα 60, 61, 62,
63
Τµήµα 60
Τµήµα 61
Τµήµα 62
Τµήµα 63
Τµήµα 64
Οµάδα 641
Οµάδα 642
Τίτλος Ι
Τµήµα 65
Τµήµα 66
Τµήµα 67
Τίτλος K, Τµήµα 70
Τίτλος K, Τµήµα 71

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ
ΚΑΙ
ΣΥΝΑΦΕΙΣ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
ΛΟΙΠΕΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΕΣ,
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ
ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΚΑΙ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Τίτλος K, Τµήµα 72

ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Τίτλος K, Τµήµα 73
Τίτλος K, Τµήµα 74

Νοµικές δραστηριότητες, δραστηριότητες λογιστικής, έρευνας αγοράς, παροχής συµβουλών
Νοµικές δραστηριότητες
∆ραστηριότητες λογιστικής, τήρησης βιβλίων και ελέγχου· παροχή φορολογικών συµβουλών
Έρευνα αγοράς και δηµοσκοπήσεις
∆ραστηριότητες παροχής επιχειρηµατικών και διαχειριστικών συµβουλών
∆ραστηριότητες αρχιτεκτόνων, µηχανικών και λοιπές τεχνικές δραστηριότητες
∆ιαφήµιση
Επιχειρηµατικές δραστηριότητες π.δ.κ.α.

Οµάδα 741
Τάξη 7411
Τάξη 7412
Τάξη 7413
Τάξη 7414, 7415
Οµάδα 742
Οµάδα 744
Οµάδες 743, 745, 746,
747, 748
Τίτλος M
Τίτλος N
Τίτλος Ξ, Τµήµα 90
Τίτλος Ξ, Τµήµα 91
Τίτλος Ξ, Τµήµα 92

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ
ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ
∆ΙΑΘΕΣΗ ΛΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ Π.∆.Κ.Α.
ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΕΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Κινηµατογραφικές, ραδιοφωνικές, τηλεοπτικές και λοιπές ψυχαγωγικές δραστηριότητες
∆ραστηριότητες πρακτορείων ειδήσεων
∆ραστηριότητες βιβλιοθηκών, αρχειοφυλακείων, µουσείων και λοιπές πολιτιστικές
δραστηριότητες
Αθλητικές και λοιπές ψυχαγωγικές δραστηριότητες
ΛΟΙΠΕΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Μη ταξινοµηµένες
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Οµάδα 921, 922, 923
Οµάδα 924
Οµάδα 925
Οµάδα 926, 927
Τίτλος Ξ, Τµήµα 93

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II
ΟΡΙΣΜΟΙ
ΑΓΑΘΑ (ΚΩ∆ΙΚΟΣ 100)
Η συνιστώσα των αγαθών του τρεχούµενου λογαριασµού του ισοζυγίου πληρωµών καλύπτει
τα κινητά αγαθά επί των οποίων µεταβάλλεται η κυριότητα (µεταξύ µονίµων κατοίκων και
µη µονίµων κατοίκων). Τα εν λόγω αγαθά πρέπει να υπολογίζονται σε τιµές αγοράς βάσει
F.O.B. Οι εξαιρέσεις του κανόνα περί µεταβολής της κυριότητας (οι συναλλαγές που
πραγµατοποιούνται στις υπό εξέταση θέσεις καταγράφονται στα αγαθά) περιλαµβάνουν τα
αγαθά που αποτελούν αντικείµενο χρηµατοδοτικής µίσθωσης, τα αγαθά που µεταβιβάζονται
µεταξύ µητρικής και θυγατρικής επιχείρησης και ορισµένα αγαθά προς επεξεργασία.
Ενδοκοινοτικό εµπόριο αγαθών: η χώρα-εταίρος πρέπει να ορίζεται σύµφωνα µε την αρχή
της αποστολής.
Περιλαµβάνει τα γενικά εµπορεύµατα, τα αγαθά προς επεξεργασία, τις επισκευές επί αγαθών,
τις αγορές αγαθών από µεταφορείς σε λιµένες και τα µη νοµισµατικά αποθέµατα χρυσού.
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (ΚΩ∆ΙΚΟΣ 200)
- Μεταφορές (κωδικός 205)
Καλύπτουν όλες τις υπηρεσίες µεταφορών που πραγµατοποιούνται από τους µονίµους
κατοίκους µιας οικονοµίας για τους µονίµους κατοίκους µιας άλλης οικονοµίας και οι οποίες
περιλαµβάνουν τη µεταφορά επιβατών, την κυκλοφορία εµπορευµάτων (φορτίων), τις
ενοικιάσεις (ναυλώσεις) µέσων µεταφοράς µε πλήρωµα, καθώς και τις συναφείς επικουρικές
και βοηθητικές υπηρεσίες.
- Θαλάσσιες µεταφορές (κωδικός 206)
Καλύπτουν όλες τις υπηρεσίες µεταφορών που παρέχονται δια θαλάσσης. Απαιτείται η
ακόλουθη ανάλυση: Θαλάσσιες µεταφορές επιβατών (κωδικός 207), Θαλάσσιες µεταφορές
φορτίων (κωδικός 208) και Λοιπές θαλάσσιες µεταφορές (κωδικός 209).
- Αεροπορικές µεταφορές (κωδικός 210)
Καλύπτουν όλες τις υπηρεσίες µεταφορών που παρέχονται δι’ αέρος. Απαιτείται η ακόλουθη
ανάλυση: Αεροπορικές µεταφορές επιβατών (κωδικός 211), Αεροπορικές µεταφορές φορτίων
(κωδικός 212) και Λοιπές αεροπορικές µεταφορές (κωδικός 213).
- Λοιπές µεταφορές (κωδικός 214)
Καλύπτουν όλες τις υπηρεσίες µεταφορών που δεν παρέχονται δια θαλάσσης ή δι’ αέρος.
Απαιτείται η ακόλουθη ανάλυση: Λοιπές µεταφορές επιβατών (κωδικός 215), Λοιπές
µεταφορές φορτίων (κωδικός 216) και Άλλες λοιπές µεταφορές (κωδικός 217).
Απαιτείται η εξής εκτενής ταξινόµηση για τις Λοιπές µεταφορές (κωδικός 214):
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- ∆ιαστηµικές µεταφορές (κωδικός 218)
Περιλαµβάνουν τις εκτοξεύσεις δορυφόρων που πραγµατοποιούνται από εµπορικές
επιχειρήσεις για τους ιδιοκτήτες των δορυφόρων (όπως οι επιχειρήσεις τηλεπικοινωνιών) και
άλλες λειτουργίες που επιτελούνται από φορείς εκµετάλλευσης διαστηµικού εξοπλισµού,
όπως η µεταφορά αγαθών και προσώπων για επιστηµονικά πειράµατα. Περιλαµβάνει επίσης
τη µεταφορά επιβατών στο διάστηµα και τις πληρωµές που καταβάλλει µια οικονοµία µε
σκοπό να συµπεριληφθούν οι µόνιµοι κάτοικοί της στους χρήστες διαστηµικών οχηµάτων
µιας άλλης οικονοµίας.
- Σιδηροδροµικές µεταφορές (κωδικός 219)
Καλύπτουν τη µεταφορά µε τρένα. Απαιτείται περαιτέρω υποδιαίρεση µεταξύ
Σιδηροδροµικών µεταφορών επιβατών (κωδικός 220), Σιδηροδροµικών µεταφορών φορτίων
(κωδικός 221) και Λοιπών σιδηροδροµικών µεταφορών (κωδικός 222).
- Οδικές µεταφορές (κωδικός 223)
Καλύπτει τη µεταφορά µε φορτηγά, λεωφορεία και πούλµαν. Απαιτείται περαιτέρω
υποδιαίρεση µεταξύ Οδικών µεταφορών επιβατών (κωδικός 224), Οδικών µεταφορών
φορτίων (κωδικός 225) και Λοιπών οδικών µεταφορών (κωδικός 226).
- Εσωτερικές πλωτές µεταφορές (κωδικός 227)
Αφορούν τις διεθνείς µεταφορές µέσω ποταµών, διωρύγων και λιµνών. Περιλαµβάνει τις
εσωτερικές πλωτές οδούς µιας χώρας και τις πλωτές οδούς που χρησιµοποιούνται από κοινού
από δύο ή περισσότερες χώρες. Απαιτείται περαιτέρω υποδιαίρεση µεταξύ Εσωτερικών
πλωτών µεταφορών επιβατών (κωδικός 228), Εσωτερικών πλωτών µεταφορών φορτίων
(κωδικός 229) και Λοιπών εσωτερικών πλωτών µεταφορών (κωδικός 230).
- Μεταφορές µέσω αγωγών και µεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας (κωδικός 231)
Καλύπτουν τις διεθνείς µεταφορές αγαθών µέσω αγωγών. Καλύπτουν επίσης τα τέλη για τη
µεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας όταν αυτά δεν περιλαµβάνονται στη διαδικασία παραγωγής
και διανοµής. Η παροχή ηλεκτρικής ενέργειας αυτή καθαυτή αποκλείεται, όπως και η παροχή
πετρελαίου και συναφών προϊόντων, νερού και άλλων αγαθών που παρέχονται µέσω αγωγών.
Αποκλείονται επίσης οι υπηρεσίες διανοµής ηλεκτρικής ενέργειας, νερού, φυσικού αερίου
και άλλων πετρελαϊκών προϊόντων [συµπεριλαµβάνονται στις Λοιπές επιχειρηµατικές
υπηρεσίες (κωδικός 284)].
- Λοιπές επικουρικές και βοηθητικές υπηρεσίες µεταφορών (κωδικός 232)
Καλύπτουν όλες τις άλλες υπηρεσίες µεταφορών που δεν µπορούν να καταχωριστούν σε
καµία από τις συνιστώσες των υπηρεσιών µεταφορών που περιγράφονται παραπάνω.
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- Ταξίδια (κωδικός 236)
Καλύπτουν πρωτίστως τα αγαθά και τις υπηρεσίες που αποκτά µια οικονοµία από ταξιδιώτες
κατά τη διάρκεια επισκέψεών τους στην εν λόγω οικονοµία οι οποίες διαρκούν λιγότερο από
ένα έτος. Τα αγαθά και οι υπηρεσίες αγοράζονται από τον ταξιδιώτη, ή εξ ονόµατος αυτού, ή
παρέχονται χωρίς αντιστάθµισµα (δηλαδή, ως δώρο) στον ταξιδιώτη προς ιδία χρήση ή
εκχώρηση σε τρίτους. Αποκλείονται οι µεταφορές ταξιδιωτών εντός των οικονοµιών που
επισκέπτονται, όπου αυτές οι µεταφορές παρέχονται από µεταφορείς µη µονίµους κατοίκους
της συγκεκριµένης οικονοµίας που αποτελεί αντικείµενο της επίσκεψης, καθώς και οι
διεθνείς µεταφορές ταξιδιωτών· αµφότερες εντάσσονται στις υπηρεσίες που παρέχονται
στους επιβάτες στο πλαίσιο της µεταφοράς τους. Αποκλείονται επίσης αγαθά που
αγοράζονται από ταξιδιώτη µε σκοπό τη µεταπώλησή τους στη δική του οικονοµία ή σε
οποιαδήποτε άλλη οικονοµία. Τα ταξίδια διαιρούνται σε δύο υποκατηγορίες: Επαγγελµατικά
ταξίδια (κωδικός 237) και Ταξίδια για προσωπικούς λόγους (κωδικός 240).
- Επαγγελµατικά ταξίδια (237)
Καλύπτουν την απόκτηση αγαθών και υπηρεσιών από όσους ταξιδεύουν για επαγγελµατικούς
σκοπούς. Περιλαµβάνει επίσης την απόκτηση αγαθών και υπηρεσιών για προσωπική χρήση
από εποχιακούς, µεθοριακούς και άλλους εργαζόµενους που δεν είναι µόνιµοι κάτοικοι στην
οικονοµία όπου απασχολούνται και τον οποίων ο εργοδότης είναι µόνιµος κάτοικος στην εν
λόγω οικονοµία. Η κατηγορία αυτή υποδιαιρείται περαιτέρω σε ∆απάνες εποχιακών και
µεθοριακών εργαζοµένων (κωδικός 238) και Λοιπά επαγγελµατικά ταξίδια (κωδικός 239).
- ∆απάνες εποχιακών και µεθοριακών εργαζοµένων (κωδικός 238)
Περιλαµβάνουν την απόκτηση αγαθών και υπηρεσιών για προσωπική χρήση από εποχιακούς,
µεθοριακούς και άλλους εργαζόµενους που δεν είναι µόνιµοι κάτοικοι στην οικονοµία όπου
απασχολούνται και τον οποίων ο εργοδότης είναι µόνιµος κάτοικος στην εν λόγω οικονοµία.
- Λοιπά επαγγελµατικά ταξίδια (κωδικός 239)
Καλύπτουν όλα τα Λοιπά επαγγελµατικά ταξίδια (κωδικός 237) που δεν περιλαµβάνονται στις
∆απάνες εποχιακών και µεθοριακών εργαζοµένων (κωδικός 238).
- Ταξίδια για προσωπικούς λόγους (κωδικός 240)
Καλύπτουν τα αγαθά και τις υπηρεσίες που αποκτώνται από τους ταξιδιώτες που
µεταβαίνουν στο εξωτερικό για σκοπούς άλλους από επαγγελµατικούς, όπως διακοπές,
συµµετοχή σε ψυχαγωγικές και πολιτιστικές δραστηριότητες, επισκέψεις σε φίλους και
συγγενείς, προσκυνήµατα, εκπαιδευτικά ταξίδια ή ταξίδια για λόγους υγείας. Η κατηγορία
αυτή υποδιαιρείται σε τρεις περαιτέρω υποκατηγορίες: ∆απάνες σχετικά µε την υγεία (κωδικός
241), ∆απάνες σχετικά µε την εκπαίδευση (κωδικός 242) και Λοιπά ταξίδια για προσωπικούς
λόγους (κωδικός 243).
- ∆απάνες σχετικά µε την υγεία (κωδικός 241)
Ορίζεται ως το σύνολο των δαπανών που πραγµατοποιούν όσοι ταξιδεύουν για ιατρικούς
λόγους.
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- ∆απάνες σχετικά µε την εκπαίδευση (κωδικός 242)
Ορίζεται ως το σύνολο των δαπανών που πραγµατοποιούν οι σπουδαστές.
- Λοιπά ταξίδια για προσωπικούς λόγους (κωδικός 243)
Η υποκατηγορία αυτή καλύπτει όλα τα Ταξίδια για προσωπικούς λόγους (κωδικός 240) που
δεν περιλαµβάνονται στην υποκατηγορία ∆απάνες σχετικά µε την υγεία (κωδικός 241) ή στην
υποκατηγορία ∆απάνες σχετικά µε την εκπαίδευση (κωδικός 242).
- Λοιπές υπηρεσίες (981)
Όλες οι Υπηρεσίες (κωδικός 200) που δεν περιλαµβάνονται στις Μεταφορές (κωδικός 205) ή
στα Ταξίδια (κωδικός 236).
- Υπηρεσίες επικοινωνιών (κωδικός 245)
Περιλαµβάνουν τις Ταχυδροµικές υπηρεσίες και υπηρεσίες ταχείας παράδοσης (κωδικός 246)
και τις Υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών (κωδικός 247).
- Ταχυδροµικές υπηρεσίες και υπηρεσίες ταχείας παράδοσης (κωδικός 246)
Περιλαµβάνουν τις Ταχυδροµικές υπηρεσίες (958) και τις Υπηρεσίες ταχείας παράδοσης (959).
- Ταχυδροµικές υπηρεσίες (κωδικός 958)
Περιλαµβάνουν τις υπηρεσίες αυτοπρόσωπης παραλαβής (poste restante), τις υπηρεσίες
τηλεγραφηµάτων και τις ταχυδροµικές υπηρεσίες συναλλαγής µε το κοινό, όπως πωλήσεις
γραµµατοσήµων, εντολές πληρωµών κ.λπ. Οι ταχυδροµικές υπηρεσίες παρέχονται συχνά,
αλλά όχι αποκλειστικά, από εθνικά ταχυδροµεία. Οι ταχυδροµικές υπηρεσίες υπόκεινται σε
διεθνείς συµφωνίες, και οι ροές µεταξύ φορέων διαφορετικών οικονοµιών πρέπει να
εγγράφονται σε ακαθάριστη αξία.
- Υπηρεσίες ταχείας παράδοσης (κωδικός 959)
Εστιάζονται στην επείγουσα διανοµή και στη διανοµή από πόρτα σε πόρτα. Οι ταχυδιανοµείς
µπορούν να χρησιµοποιούν ιδιόκτητα, κοινόχρηστα σε ιδιωτική βάση ή δηµόσια µέσα
µεταφοράς για την επιτέλεση των υπό εξέταση υπηρεσιών. Περιλαµβάνονται οι υπηρεσίες
επείγουσας διανοµής, οι οποίες µπορεί να καλύπτουν, π.χ., την κατ’ αίτηση παραλαβή ή τη
διανοµή εντός καθορισµένης προθεσµίας.
- Υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών (κωδικός 247)
Περιλαµβάνουν τη µετάδοση ήχου, εικόνας ή άλλης πληροφορίας µέσω τηλεφώνου,
τηλετυπίας, τηλεγραφήµατος, ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών καλωδιακών υπηρεσιών και
µεταδόσεων,
δορυφόρου,
ηλεκτρονικού
ταχυδροµείου,
τηλεοµοιοτυπίας
κ.λπ.,
συµπεριλαµβανοµένων των υπηρεσιών επιχειρηµατικών δικτύων, τηλεδιασκέψεων και
υποστήριξης. ∆εν περιλαµβάνουν την αξία της διαβιβαζόµενης πληροφορίας. Περιλαµβάνουν
επίσης τις υπηρεσίες κυψελοειδούς τηλεφωνίας, τις βασικές υπηρεσίες ∆ιαδικτύου και τις
υπηρεσίες πρόσβασης σε απευθείας σύνδεση, συµπεριλαµβανοµένης της παροχής πρόσβασης
στο ∆ιαδίκτυο.
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- Κατασκευαστικές υπηρεσίες (κωδικός 249)
Περιλαµβάνουν τις Κατασκευαστικές υπηρεσίες στην αλλοδαπή (κωδικός 250) και τις
Κατασκευαστικές υπηρεσίες στην οικονοµία αναφοράς (κωδικός 251).
- Κατασκευαστικές υπηρεσίες στην αλλοδαπή (κωδικός 250)
Περιλαµβάνουν τις κατασκευαστικές υπηρεσίες που παρέχονται σε µη µόνιµους κατοίκους
από επιχειρήσεις µονίµους κατοίκους της οικονοµίας αναφοράς (πίστωση), καθώς και τα
αγαθά και τις υπηρεσίες που αγοράζονται στην ξένια οικονοµία από τις εν λόγω επιχειρήσεις
(χρέωση).
- Κατασκευαστικές υπηρεσίες στην οικονοµία αναφοράς (κωδικός 251)
Περιλαµβάνουν τις κατασκευαστικές υπηρεσίες που παρέχονται σε µονίµους κατοίκους της
οικονοµίας αναφοράς από κατασκευαστικές επιχειρήσεις µη µονίµους κατοίκους (χρέωση),
καθώς και τα αγαθά και τις υπηρεσίες που αγοράζονται στην οικονοµία αναφοράς από τις εν
λόγω επιχειρήσεις µη µονίµους κατοίκους (πίστωση).
- Ασφαλιστικές υπηρεσίες (κωδικός 253)
Καλύπτουν την παροχή διαφόρων τύπων ασφάλισης σε µη µονίµους κατοίκους από
ασφαλιστικές εταιρείες µονίµους κατοίκους, και αντιστρόφως. Οι εν λόγω υπηρεσίες
εκτιµώνται ή αποτιµώνται σε συνάρτηση µε τα τέλη των υπηρεσιών που περιλαµβάνονται
στα συνολικά ασφάλιστρα παρά µε τη συνολική αξία των ασφαλίστρων. Η κατηγορία αυτή
περιλαµβάνει τις ασφάλειες ζωής και τις υπηρεσίες συνταξιοδοτικών ταµείων (κωδικός 254),
την ασφάλιση φορτίου (κωδικός 255), τις λοιπές πρωτασφαλίσεις (κωδικός 256), την
αντασφάλιση (κωδικός 257) και τις βοηθητικές ασφαλιστικές υπηρεσίες (κωδικός 258).
- Ασφάλειες ζωής και υπηρεσίες συνταξιοδοτικών ταµείων (κωδικός 254)
Οι κάτοχοι ασφαλιστηρίων συµβολαίων, είτε είναι µε συµµετοχή στα κέρδη είτε είναι χωρίς
συµµετοχή στα κέρδη, καταβάλλουν τακτικές εισφορές στον ασφαλιστή (µπορεί να
πραγµατοποιείται µόνο µία καταβολή), σε αντάλλαγµα της οποίας ο ασφαλιστής εγγυάται την
καταβολή στον κάτοχο του ασφαλιστηρίου συµβολαίου συµφωνηµένου ελάχιστου ποσού ή
προσόδου, σε καθορισµένη ηµεροµηνία ή κατά το θάνατο του κατόχου του ασφαλιστηρίου
συµβολαίου, σε περίπτωση που κάτι τέτοιο επέλθει νωρίτερα. Η προθεσµιακή ασφάλεια
ζωής, δυνάµει της οποίας οι παροχές καταβάλλονται στην περίπτωση θανάτου αλλά όχι υπό
άλλες συνθήκες, συνιστά µορφή πρωτασφάλισης, η οποία αποκλείεται από την εν λόγω
κατηγορία και περιλαµβάνεται σε άλλη ασφάλιση.
Τα συνταξιοδοτικά ταµεία αποτελούν ξεχωριστά ταµεία που αποβλέπουν στην παροχή
εισοδήµατος σε ειδικές οµάδες µισθωτών κατά τη συνταξιοδότησή τους. Οργανώνονται και
διοικούνται από εργοδότες του ιδιωτικού ή δηµόσιου τοµέα ή από κοινού από τους εργοδότες
και τους µισθωτούς τους. Χρηµατοδοτούνται από εισφορές του εργοδότη ή/και των µισθωτών
και από το εισόδηµα επενδύσεων των περιουσιακών στοιχείων των συνταξιοδοτικών
ταµείων· πραγµατοποιούν επίσης χρηµατοοικονοµικές συναλλαγές για ίδιο λογαριασµό. Τα
συνταξιοδοτικά ταµεία δεν περιλαµβάνουν τα προγράµµατα κοινωνικής ασφάλισης που
καταρτίζονται για σηµαντικά τµήµατα του πληθυσµού και τα οποία επιβάλλονται, ελέγχονται
ή χρηµατοδοτούνται από τη δηµόσια διοίκηση. Οι υπηρεσίες διαχείρισης των
συνταξιοδοτικών ταµείων περιλαµβάνονται. Όσον αφορά τα συνταξιοδοτικά ταµεία, τα
"ασφάλιστρα" αναφέρονται κατά κανόνα ως "εισφορές", ενώ οι "αποζηµιώσεις" αναφέρονται
κατά κανόνα ως "παροχές".
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- Ασφάλιση φορτίων (κωδικός 255)
Οι υπηρεσίες ασφάλισης φορτίων αφορούν την ασφάλιση αγαθών που πρόκειται να εξαχθούν
ή να εισαχθούν, σε βάση που συνάδει προς τη µέτρηση των αγαθών FOB και τη µεταφορά
φορτίου.
- Λοιπές πρωτασφαλίσεις (κωδικός 256)
Καλύπτουν όλες τις άλλες µορφές ασφαλίσεων του κλάδου ατυχηµάτων και περιλαµβάνουν
την προθεσµιακή ασφάλεια ζωής, την ασφάλιση ατυχήµατος και ασθενείας (εκτός εάν αυτές
παρέχονται στο πλαίσιο κρατικών προγραµµάτων κοινωνικής ασφάλειας), την ασφάλιση
θαλάσσιων, αεροπορικών και άλλων µεταφορών, την ασφάλιση κατά πυρκαγιάς και λοιπών
υλικών ζηµιών, την ασφάλιση κατά χρηµατικής ζηµίας, την ασφάλιση γενικής ευθύνης και
άλλες ασφαλίσεις όπως η ταξιδιωτική ασφάλιση και η ασφάλιση που αφορά δάνεια και
πιστωτικές κάρτες.
- Αντασφάλιση (κωδικός 257)
Αντασφάλιση καλείται η διαδικασία ανάθεσης σε τρίτους (συνήθως σε ειδικευµένους φορείς)
ορισµένων τµηµάτων των ασφαλιστικών κινδύνων, µε αντάλλαγµα την καταβολή αναλογικού
τµήµατος των εισπραχθέντων ασφαλίστρων. Οι συναλλαγές αντασφάλισης µπορεί να
αφορούν πακέτα που περιλαµβάνουν αρκετούς τύπους κινδύνων.
- Βοηθητικές υπηρεσίες (κωδικός 258)
Καλύπτουν τις συναλλαγές που σχετίζονται άµεσα µε τις υπηρεσίες ασφάλισης και
συνταξιοδοτικών ταµείων. Περιλαµβάνουν τις προµήθειες πρακτόρων, τις υπηρεσίες
ασφαλειοµεσιτών και πρακτόρων, τις υπηρεσίες παροχής συµβουλών σχετικά µε τις
ασφαλίσεις και τις συντάξεις, τις υπηρεσίες εκτίµησης και διακανονισµού, τις αναλογιστικές
υπηρεσίες, τις διοικητικές υπηρεσίες διάσωσης, καθώς και τις υπηρεσίες ρύθµισης και
παρακολούθησης των ασφαλιστικών αποζηµιώσεων και τις υπηρεσίες είσπραξης.
- Χρηµατοπιστωτικές υπηρεσίες (κωδικός 260)
Καλύπτουν τις υπηρεσίες χρηµατοπιστωτικής διαµεσολάβησης και τις βοηθητικές υπηρεσίες,
εκτός από τις υπηρεσίες των ασφαλιστικών επιχειρήσεων του κλάδου ζωής και των
συνταξιοδοτικών ταµείων (οι οποίες περιλαµβάνονται στις "Ασφάλειες ζωής και υπηρεσίες
συνταξιοδοτικών ταµείων"), και άλλες ασφαλιστικές υπηρεσίες που πραγµατοποιούνται
µεταξύ µονίµων κατοίκων και µη µονίµων κατοίκων. Οι εν λόγω υπηρεσίες µπορεί να
παρέχονται από τράπεζες, χρηµατιστήρια, επιχειρήσεις ανάληψης υποχρεώσεων τρίτων
(factoring), επιχειρήσεις πιστωτικών καρτών και άλλες επιχειρήσεις. Περιλαµβάνουν
υπηρεσίες που παρέχονται σε σχέση µε συναλλαγές µε χρηµατοπιστωτικά µέσα, καθώς και
άλλες υπηρεσίες που συνδέονται µε χρηµατοπιστωτικές δραστηριότητες, όπως οι υπηρεσίες
παροχής συµβουλών, φύλαξης και διαχείρισης ενεργητικού.
- Υπηρεσίες πληροφορικής και πληροφόρησης (κωδικός 262)
Περιλαµβάνουν τις Υπηρεσίες πληροφορικής (κωδικός 263) και τις Υπηρεσίες πληροφόρησης
(κωδικός 264).
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- Υπηρεσίες πληροφορικής (κωδικός 263)
Καλύπτουν τις σχετικές µε το υλικό και το λογισµικό υπηρεσίες, καθώς και τις υπηρεσίες
επεξεργασίας δεδοµένων. Περιλαµβάνουν επίσης υπηρεσίες παροχής συµβουλών και
εφαρµογής υλικού και λογισµικού· υπηρεσίες συντήρησης και επισκευής υπολογιστών και
περιφερειακού εξοπλισµού, υπηρεσίες αποκατάστασης µετά από καταστροφή, υπηρεσίες
παροχής συµβουλών και βοήθειας σχετικά µε θέµατα που αφορούν τη διαχείριση των µέσων
πληροφορικής· ανάλυση, σχεδιασµό και προγραµµατισµό συστηµάτων έτοιµων προς χρήση
(συµπεριλαµβανοµένων της ανάπτυξης και του σχεδιασµού ιστοσελίδων) και παροχή
τεχνικών συµβουλών σχετικά µε το λογισµικό· ανάπτυξη, παραγωγή, παροχή και τεκµηρίωση
εξατοµικευµένου λογισµικού, συµπεριλαµβανοµένων λειτουργικών συστηµάτων που
δηµιουργούνται κατά παραγγελία για συγκεκριµένους χρήστες· συντήρηση συστηµάτων και
άλλες υπηρεσίες υποστήριξης, όπως ενέργειες κατάρτισης στο πλαίσιο της παροχής
συµβουλών· υπηρεσίες επεξεργασίας δεδοµένων, όπως εισαγωγή δεδοµένων, πινακοποίηση
και επεξεργασία σε χρονοµεριστική βάση· υπηρεσίες φιλοξενίας ιστοσελίδων (δηλαδή,
παροχή χώρου του εξυπηρετητή στο ∆ιαδίκτυο µε σκοπό τη φιλοξενία ιστοσελίδων των
πελατών)· και, τέλος, διαχείριση εγκαταστάσεων ηλεκτρονικού υπολογιστή.
- Υπηρεσίες πληροφόρησης (κωδικός 264)
Περιλαµβάνουν τις Υπηρεσίες πρακτορείων ειδήσεων (κωδικός 889) και τις Λοιπές υπηρεσίες
παροχής πληροφοριών (κωδικός 890).
- Υπηρεσίες πρακτορείων ειδήσεων (κωδικός 889)
Περιλαµβάνουν την παροχή ειδήσεων, φωτογραφιών και άρθρων στα µέσα ενηµέρωσης.
- Λοιπές υπηρεσίες παροχής πληροφοριών (κωδικός 890)
Περιλαµβάνουν υπηρεσίες βάσης δεδοµένων –σύλληψη της βάσης δεδοµένων, αποθήκευση
δεδοµένων και διάδοση δεδοµένων και βάσεων δεδοµένων (συµπεριλαµβανοµένων
τηλεφωνικών καταλόγων και καταλόγων ταχυδροµικών διευθύνσεων), τόσο σε απευθείας
σύνδεση όσο και µε µαγνητικά, οπτικά ή έντυπα µέσα· περιλαµβάνουν επίσης πύλες
αναζήτησης στο Web (υπηρεσίες µηχανών αναζήτησης που βρίσκουν διαδικτυακές
διευθύνσεις για πελάτες που υποβάλλουν ερωτήσεις βάσει λέξεων-κλειδιών). Τέλος,
περιλαµβάνονται οι απευθείας και µη µαζικές συνδροµές σε εφηµερίδες και περιοδικά, είτε
ταχυδροµικώς, είτε µε ηλεκτρονική αποστολή ή µε άλλο µέσο.
- ∆ικαιώµατα και τέλη εκµετάλλευσης (κωδικός 266)
Περιλαµβάνουν τη ∆ικαιόχρηση και συναφή δικαιώµατα (κωδικός 891) και τα Λοιπά
δικαιώµατα και τέλη εκµετάλλευσης (κωδικός 892).
- ∆ικαιόχρηση και συναφή δικαιώµατα (κωδικός 891)
Η υποκατηγορία αυτή καλύπτει τις διεθνείς πληρωµές και εισπράξεις των τελών
δικαιόχρησης και τα δικαιώµατα εκµετάλλευσης που καταβάλλονται για τη χρήση
κατατεθέντων σηµάτων.
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- Λοιπά δικαιώµατα και τέλη εκµετάλλευσης (κωδικός 892)
Η υποκατηγορία αυτή περιλαµβάνει τις διεθνείς πληρωµές και εισπράξεις για την
εξουσιοδοτηµένη χρήση άυλων, µη παραχθέντων, µη χρηµατοπιστωτικών περιουσιακών
στοιχείων και δικαιωµάτων ιδιοκτησίας (όπως διπλώµατα ευρεσιτεχνίας, δικαιώµατα του
δηµιουργού, καθώς και βιοµηχανικές διαδικασίες και σχέδια) και για τη χρήση, µέσω
συµφωνιών αδειών εκµετάλλευσης, παραχθέντων πρωτοτύπων ή προτύπων (όπως
χειρόγραφα, προγράµµατα ηλεκτρονικών υπολογιστών, κινηµατογραφικά έργα και
ηχογραφήµατα).
- Λοιπές επιχειρηµατικές υπηρεσίες (κωδικός 268)
Περιλαµβάνουν τα εξής: ∆ιαµεσολαβητικό εµπόριο και λοιπές συναφείς προς το εµπόριο
υπηρεσίες (κωδικός 269), Υπηρεσίες λειτουργικής χρηµατοδοτικής µίσθωσης (κωδικός 272) και
∆ιάφορες επιχειρηµατικές, επαγγελµατικές και τεχνικές υπηρεσίες (κωδικός 273).
- ∆ιαµεσολαβητικό εµπόριο και λοιπές συναφείς προς το εµπόριο υπηρεσίες (κωδικός
269)
Περιλαµβάνει το ∆ιαµεσολαβητικό εµπόριο (κωδικός 270) και τις Λοιπές συναφείς προς το
εµπόριο υπηρεσίες (κωδικός 271)
- ∆ιαµεσολαβητικό εµπόριο (κωδικός 270)
Ως "διαµεσολαβητικό εµπόριο" νοείται η αγορά αγαθού εκ µέρους µονίµου κατοίκου της
οικονοµίας αναφοράς από µη µόνιµο κάτοικο και η επακόλουθη µεταπώληση του αγαθού σε
άλλον µη µόνιµο κάτοικο· κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, το αγαθό δεν εισέρχεται ούτε
εξέρχεται από την οικονοµία αναφοράς.
- Λοιπές συναφείς προς το εµπόριο υπηρεσίες (κωδικός 271)
Καλύπτουν τις προµήθειες επί συναλλαγών αγαθών και υπηρεσιών µεταξύ: α) εµπόρων,
εµποροµεσιτών, διανοµέων και επί προµηθεία αντιπροσώπων µονίµων κατοίκων και β) µη
µονίµων κατοίκων.
- Υπηρεσίες λειτουργικής χρηµατοδοτικής µίσθωσης (κωδικός 272)
Καλύπτουν τη χρηµατοδοτική µίσθωση (ενοικίαση) και ναύλωση µεταξύ µονίµων
κατοίκων/µη µονίµων κατοίκων πλοίων, αεροσκαφών και µεταφορικού εξοπλισµού, όπως
σιδηροδροµικά οχήµατα, εµπορευµατοκιβώτια και εξέδρες, χωρίς πλήρωµα.
- ∆ιάφορες επιχειρηµατικές, επαγγελµατικές και τεχνικές υπηρεσίες (κωδικός 273)
Περιλαµβάνουν τα εξής: Νοµικές και λογιστικές υπηρεσίες, υπηρεσίες παροχής διαχειριστικών
συµβουλών και δηµόσιες σχέσεις (κωδικός 274), Υπηρεσίες διαφήµισης, έρευνας αγοράς και
δηµοσκοπήσεων (κωδικός 278), Υπηρεσίες έρευνας και ανάπτυξης (κωδικός 279),
Αρχιτεκτονικές υπηρεσίες, υπηρεσίες µηχανικού και άλλες τεχνικές υπηρεσίες (κωδικός 280),
Γεωργικές, εξορυκτικές και άλλες επιτόπιας επεξεργασίας υπηρεσίες (κωδικός 283), Λοιπές
επιχειρηµατικές υπηρεσίες (κωδικός 284) και Υπηρεσίες µεταξύ συναφών επιχειρήσεων, µ.σ.α.
(κωδικός 285).
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- Νοµικές και λογιστικές υπηρεσίες, υπηρεσίες παροχής διαχειριστικών συµβουλών και
δηµόσιες σχέσεις (κωδικός 274)
Περιλαµβάνουν τα εξής: Νοµικές υπηρεσίες (κωδικός 275), Υπηρεσίες λογιστικής, λογιστικού
ελέγχου, τήρησης βιβλίων και παροχής φορολογικών συµβουλών (κωδικός 276) και Υπηρεσίες
παροχής επιχειρηµατικών και διαχειριστικών συµβουλών και υπηρεσίες δηµοσίων σχέσεων
(κωδικός 277).
- Νοµικές υπηρεσίες (κωδικός 275)
Καλύπτουν τις υπηρεσίες παροχής νοµικών συµβουλών και τις υπηρεσίες εκπροσώπησης σε
οποιαδήποτε νοµική, δικαστική και προβλεπόµενη από το νόµο διαδικασία· υπηρεσίες
κατάρτισης νοµικών εγγράφων και µέσων· υπηρεσίες παροχής συµβουλών για την
πιστοποίηση της γνησιότητας εγγράφων· και, τέλος, υπηρεσίες µεσεγγύησης και
διακανονισµού.
- Υπηρεσίες λογιστικής, λογιστικού ελέγχου, τήρησης βιβλίων και παροχής
φορολογικών συµβουλών (κωδικός 276)
Καλύπτουν την καταχώριση εµπορικών συναλλαγών για επιχειρήσεις και λοιπούς φορείς· τις
υπηρεσίες ελέγχου των λογιστικών εγγράφων και των οικονοµικών καταστάσεων· τον
προγραµµατισµό και την παροχή συµβουλών σχετικά µε το φόρο επιτηδεύµατος· και, τέλος,
τη συµπλήρωση φορολογικών εγγράφων.
- Υπηρεσίες παροχής επιχειρηµατικών και διαχειριστικών συµβουλών και υπηρεσίες
δηµοσίων σχέσεων (κωδικός 277)
Καλύπτουν τις υπηρεσίες παροχής συµβουλών, καθοδήγησης και λειτουργικής υποστήριξης
που παρέχονται προς τις επιχειρήσεις για την επιχειρηµατική πολιτική και στρατηγική, καθώς
και τον συνολικό προγραµµατισµό, τη διάρθρωση και τον έλεγχο ενός φορέα.
Περιλαµβάνουν τον λογιστικό έλεγχο διαχείρισης· την παροχή συµβουλών για τη διαχείριση
της αγοράς, των ανθρώπινων πόρων, της παραγωγής και των προγραµµάτων· και υπηρεσίες
παροχής συµβουλών, καθοδήγησης και λειτουργικής υποστήριξης για τη βελτίωση της
εικόνας των πελατών και των σχέσεών τους µε το ευρύ κοινό και τους άλλους φορείς.
- Υπηρεσίες διαφήµισης, έρευνας αγοράς και δηµοσκοπήσεων (κωδικός 278)
Οι υπηρεσίες που παρέχονται µεταξύ µονίµων κατοίκων και µη µονίµων κατοίκων
καλύπτουν το σχεδιασµό, τη δηµιουργία και την εµπορία διαφηµίσεων από διαφηµιστικά
γραφεία· την καταχώριση στα µέσα ενηµέρωσης, συµπεριλαµβανοµένης της αγοράς και
πώλησης διαφηµιστικού χώρου, τις υπηρεσίες επίδειξης που παρέχονται από εµπορικές
εκθέσεις, την προώθηση προϊόντων στην αλλοδαπή, την έρευνα αγοράς, τις τηλεπωλήσεις και
τις δηµοσκοπήσεις σχετικά µε διάφορα θέµατα.
- Υπηρεσίες έρευνας και ανάπτυξης (κωδικός 279)
Καλύπτουν τις υπηρεσίες που παρέχονται µεταξύ µονίµων κατοίκων και µη µονίµων
κατοίκων και συνδέονται µε τη βασική έρευνα, την εφαρµοσµένη έρευνα και την
πειραµατική ανάπτυξη νέων προϊόντων και διαδικασιών.

29

- Αρχιτεκτονικές υπηρεσίες, υπηρεσίες µηχανικού και άλλες τεχνικές υπηρεσίες
(κωδικός 280)
Καλύπτουν τις υπηρεσίες που παρέχονται µεταξύ µονίµων κατοίκων και µη µονίµων
κατοίκων και οι οποίες αφορούν τον αρχιτεκτονικό σχεδιασµό πολεοδοµικών και άλλων
αναπτυξιακών προγραµµάτων· το σχεδιασµό, την κατάρτιση και την επίβλεψη σχεδίων για
φράγµατα, γέφυρες, αεροδρόµια, ετοιµοπαράδοτα έργα κ.λπ.· την τοπογράφηση, τη
χαρτογράφηση, τη δοκιµή και πιστοποίηση προϊόντων και τις υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου.
- Γεωργικές, εξορυκτικές και επιτόπιας επεξεργασίας υπηρεσίες (κωδικός 281)
Περιλαµβάνουν τα εξής: Επεξεργασία αποβλήτων και απορρύπανση (κωδικός 282) και
Γεωργικές, εξορυκτικές και άλλες επιτόπιας επεξεργασίας υπηρεσίες (κωδικός 283).
- Επεξεργασία αποβλήτων και απορρύπανση (κωδικός 282)
Η κατηγορία αυτή περιλαµβάνει την επεξεργασία ραδιενεργών και άλλων αποβλήτων, την
αφαίρεση ρυπασµένου εδάφους, την εξάλειψη της ρύπανσης, συµπεριλαµβανοµένων των
πετρελαιοκηλίδων, την αποκατάσταση περιοχών εξόρυξης και τις υπηρεσίες απορρύπανσης
και εξυγίανσης. Περιλαµβάνει επίσης όλες τις υπόλοιπες υπηρεσίες που σχετίζονται µε τον
καθαρισµό ή την αποκατάσταση του περιβάλλοντος.
- Γεωργικές, εξορυκτικές και άλλες επιτόπιας επεξεργασίας υπηρεσίες (κωδικός 283)
Περιλαµβάνουν:
α) γεωργικές υπηρεσίες που είναι συνυφασµένες µε τη γεωργία, όπως η παροχή γεωργικών
µηχανών µε χειριστή, η συγκοµιδή, η επεξεργασία των καλλιεργειών, η καταπολέµηση των
παρασίτων, οι υπηρεσίες στέγασης, περίθαλψης και αναπαραγωγής ζώων. Στην κατηγορία
αυτή περιλαµβάνονται επίσης οι υπηρεσίες που αφορούν τη θήρα, την παγίδευση, τη
δασοκοµία, την υλοτοµία και την αλιεία·
β) εξορυκτικές υπηρεσίες που διενεργούνται σε κοιτάσµατα πετρελαίου και φυσικού αερίου,
όπως υπηρεσίες γεώτρησης, ανέγερσης, επισκευής και αποσυναρµολόγησης, εσωτερική
τσιµεντεπένδυση φρεάτων πετρελαίου και φυσικού αερίου, καθώς και υπηρεσίες συναφείς
προς τη µεταλλευτική έρευνα και εκµετάλλευση και την εξορυκτική µηχανική και τη
γεωλογική τοπογράφηση·
γ) άλλες επιτόπιας επεξεργασίας υπηρεσίες οι οποίες καλύπτουν την επιτόπια επεξεργασία ή
κατεργασία αγαθών που έχουν εισαχθεί χωρίς µεταβολή του καθεστώτος ιδιοκτησίας, τα
οποία αποτέλεσαν αντικείµενο επεξεργασίας αλλά όχι επανεξαγωγής προς τη χώρα από την
οποία απεστάλησαν (αλλά τα οποία, αντιθέτως, είτε πωλήθηκαν στην οικονοµία που
διενεργεί την επεξεργασία είτε πωλήθηκαν σε τρίτη οικονοµία) ή αντιστρόφως.
- Λοιπές επιχειρηµατικές υπηρεσίες (κωδικός 284)
Καλύπτουν τις υπηρεσίες που παρέχονται µεταξύ µονίµων κατοίκων και µη µονίµων
κατοίκων, όπως η εξεύρεση προσωπικού, οι υπηρεσίες ασφάλειας και διερεύνησης, η
µετάφραση και διερµηνεία, οι υπηρεσίες φωτογράφησης, ο καθαρισµός κτιρίων, οι υπηρεσίες
διακίνησης ακίνητης περιουσίας στις επιχειρήσεις και κάθε άλλη επιχειρηµατική υπηρεσία
που δεν δύναται να ταξινοµηθεί σε καµία από τις προαναφερόµενες επιχειρηµατικές
υπηρεσίες.
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- Υπηρεσίες µεταξύ συναφών επιχειρήσεων, µ.σ.α. (κωδικός 285)
Η κατηγορία αυτή συγκεντρώνει όλες τις εναποµένουσες υπηρεσίες και καλύπτει τις
πληρωµές µεταξύ συναφών επιχειρήσεων για υπηρεσίες που δεν µπορούν να ταξινοµηθούν
σε καµία άλλη κατηγορία. Περιλαµβάνουν επίσης πληρωµές από υποκαταστήµατα,
θυγατρικές και συνεταίρους των µητρικών επιχειρήσεών τους ή άλλων συναφών
επιχειρήσεων που αντιπροσωπεύουν συνεισφορές στο γενικό κόστος διαχείρισης των
υποκαταστηµάτων, θυγατρικών και συνεταίρων (για το σχεδιασµό, την οργάνωση και τον
έλεγχο), καθώς και επιστροφή των εξόδων που ρυθµίζονται απευθείας από τις µητρικές
επιχειρήσεις. Περιλαµβάνουν, τέλος, τις συναλλαγές µεταξύ των µητρικών επιχειρήσεων και
των υποκαταστηµάτων, θυγατρικών και συνεταίρων τους για την κάλυψη των γενικών
εξόδων.
- Προσωπικές, πολιτιστικές και ψυχαγωγικές υπηρεσίες (κωδικός 287)
Περιλαµβάνουν τα εξής: Οπτικοακουστικές και συναφείς υπηρεσίες (κωδικός 288) και Λοιπές
προσωπικές, πολιτιστικές και ψυχαγωγικές υπηρεσίες (κωδικός 289).
- Οπτικοακουστικές και συναφείς υπηρεσίες (κωδικός 288)
Περιλαµβάνουν τις υπηρεσίες και τις σχετικές αµοιβές για την παραγωγή κινηµατογραφικών
ταινιών (σε φιλµ ή σε βιντεοκασέτα), ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών προγραµµάτων
(ζωντανών ή µαγνητοσκοπηµένων) και µουσικών ηχογραφήσεων. Περιλαµβάνονται η
είσπραξη ή η καταβολή τελών ενοικίασης· η είσπραξη αµοιβής από ηθοποιούς, παραγωγούς
κ.ά. µονίµους κατοίκους για παραγωγές στην αλλοδαπή (ή από µη µονίµους κατοίκους για
εργασία που πραγµατοποιήθηκε στην οικονοµία αναφοράς)· τέλη για δικαιώµατα διανοµής
που πωλούνται στα µέσα ενηµέρωσης για περιορισµένο αριθµό προβολών σε καθορισµένους
χώρους· και πρόσβαση σε κρυπτογραφηµένους τηλεοπτικούς διαύλους (όπως οι υπηρεσίες
καλωδιακής τηλεόρασης). Τέλος, περιλαµβάνονται οι αµοιβές ηθοποιών, σκηνοθετών και
παραγωγών που ασχολούνται µε θεατρικές και µουσικές παραγωγές, αθλητικές εκδηλώσεις,
παραστάσεις τσίρκου και άλλα συναφή θεάµατα, καθώς και τέλη δικαιωµάτων διανοµής (για
την τηλεόραση, το ραδιόφωνο και τον κινηµατογράφο) όσον αφορά τις εν λόγω
δραστηριότητες.
- Λοιπές προσωπικές, πολιτιστικές και ψυχαγωγικές υπηρεσίες (κωδικός 289)
Περιλαµβάνουν τα εξής: Εκπαιδευτικές υπηρεσίες (κωδικός 895), Υπηρεσίες υγείας (κωδικός
896) και Άλλες λοιπές προσωπικές, πολιτιστικές και ψυχαγωγικές υπηρεσίες (κωδικός 897).
- Εκπαιδευτικές υπηρεσίες (κωδικός 895)
Περιλαµβάνουν υπηρεσίες που παρέχονται µεταξύ µονίµων κατοίκων και µη µονίµων
κατοίκων σχετικά µε την εκπαίδευση, όπως µαθήµατα δι’ αλληλογραφίας και εκπαίδευση
µέσω της τηλεόρασης ή του ∆ιαδικτύου, καθώς και από καθηγητές κ.ά. που παρέχουν
υπηρεσίες απευθείας στις ξένιες οικονοµίες.
- Υπηρεσίες υγείας (κωδικός 896)
Περιλαµβάνουν υπηρεσίες που παρέχονται από ιατρούς, νοσοκόµους(-ες) και παραϊατρικό ή
συναφές προσωπικό, καθώς και εργαστηριακές ή συναφείς υπηρεσίες, είτε παρέχονται από
απόσταση είτε επιτόπου. Αποκλείονται όλες οι δαπάνες που πραγµατοποιούν οι ταξιδιώτες
για εκπαιδευτικούς σκοπούς ή για λόγους υγείας (αυτές περιλαµβάνονται στην κατηγορία
"Ταξίδια").
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- Άλλες λοιπές προσωπικές, πολιτιστικές και ψυχαγωγικές υπηρεσίες (κωδικός 897)
Η κατηγορία αυτή συγκεντρώνει όλες τις εναποµένουσες υπηρεσίες και καλύπτει τις Λοιπές
προσωπικές, πολιτιστικές και ψυχαγωγικές υπηρεσίες (κωδικός 289) που δεν περιλαµβάνονται
στις Εκπαιδευτικές υπηρεσίες (895) και στις Υπηρεσίες υγείας (κωδικός 896).
- Υπηρεσίες δηµόσιας διοίκησης, µ.σ.α. (κωδικός 291)
Η κατηγορία αυτή συγκεντρώνει όλες τις εναποµένουσες υπηρεσίες και καλύπτει τις
συναλλαγές της δηµόσιας διοίκησης (καθώς και των διεθνών οργανισµών) που δεν
περιλαµβάνονται στις άλλες κατηγορίες των ευρωπαϊκών στατιστικών για το ισοζύγιο
πληρωµών (EBOPS) όπως ορίζονται παραπάνω. Στην υπό εξέταση κατηγορία
περιλαµβάνονται όλες οι συναλλαγές (τόσο σε αγαθά όσο και σε υπηρεσίες) πρεσβειών,
προξενείων, στρατιωτικών µονάδων και αµυντικών φορέων µε µονίµους κατοίκους των
οικονοµιών στις οποίες βρίσκονται οι πρεσβείες, τα προξενεία, οι στρατιωτικές µονάδες και
οι αµυντικοί φορείς, καθώς και όλες οι συναλλαγές µε άλλες οικονοµίες. Αποκλείονται,
αφενός, οι συναλλαγές µε µονίµους κατοίκους των χωρών που εκπροσωπούνται από τις
πρεσβείες, τα προξενεία, τις στρατιωτικές µονάδες και τους αµυντικούς φορείς και,
αφετέρου, οι συναλλαγές στα πρατήρια και τα ταχυδροµεία των εν λόγω πρεσβειών και
προξενείων.
Απαιτείται ανάλυση της υπό εξέταση κατηγορίας σε Υπηρεσίες που παρέχονται από
πρεσβείες και προξενεία (κωδικός 292), Υπηρεσίες που παρέχονται από στρατιωτικές
µονάδες και φορείς (κωδικός 293) και Λοιπές υπηρεσίες δηµόσιας διοίκησης µ.σ.α. (κωδικός
294).
ΕΙΣΟ∆ΗΜΑ (ΚΩ∆ΙΚΟΣ 300)
Το εισόδηµα καλύπτει δύο τύπους συναλλαγών µεταξύ µονίµων κατοίκων και µη µονίµων
κατοίκων: (i) εκείνες που αφορούν αµοιβές εξαρτηµένης εργασίας, οι οποίες καταβάλλονται
σε εργαζοµένους µη µονίµους κατοίκους (π.χ. µεθοριακούς, εποχιακούς και άλλους µικρής
διάρκειας εργαζόµενους), και (ii) εκείνες που αφορούν εισπράξεις και πληρωµές εισοδήµατος
επενδύσεων σε εξωτερικά χρηµατοπιστωτικά περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις.
- Αµοιβές εξαρτηµένης εργασίας (κωδικός 310)
Περιλαµβάνουν τα ηµεροµίσθια, τους µισθούς και άλλες παροχές, σε χρήµατα ή σε είδος, που
λαµβάνονται από ιδιώτες –σε οικονοµίες άλλες από εκείνες στις οποίες είναι µόνιµοι
κάτοικοι– για εργασία που επιτελέστηκε για (και πληρώθηκε από) µονίµους κατοίκους των εν
λόγω οικονοµιών. Περιλαµβάνονται οι εισφορές που καταβάλλονται από εργοδότες, για
λογαριασµό των µισθωτών τους, στα συστήµατα κοινωνικής ασφάλισης ή σε ιδιωτικά
ασφαλιστικά ή συνταξιοδοτικά ταµεία (είτε είναι µε συµµετοχή στα κέρδη είτε είναι χωρίς
συµµετοχή στα κέρδη) για τη διασφάλιση οφελών προς τους µισθωτούς.
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- Εισόδηµα επενδύσεων (κωδικός 320)
Το εισόδηµα επενδύσεων συνιστά εισόδηµα που προέρχεται από την ιδιοκτησία εξωτερικών
χρηµατοπιστωτικών περιουσιακών στοιχείων και καταβάλλεται από τους µονίµους κατοίκους
µιας οικονοµίας στους µονίµους κατοίκους µιας άλλης οικονοµίας. Καλύπτει τους τόκους, τα
µερίσµατα, τις εισροές κερδών των υποκαταστηµάτων και τα µερίδια των άµεσων επενδυτών
στα µη διανεµόµενα κέρδη των επιχειρήσεων άµεσων επενδύσεων. Η κατηγορία αυτή πρέπει
να υποδιαιρείται σε τρεις υποκατηγορίες: άµεσες επενδύσεις, επενδύσεις χαρτοφυλακίου και
άλλες επενδύσεις.
- Εισόδηµα άµεσων επενδύσεων (κωδικός 330)
Το εισόδηµα άµεσων επενδύσεων –κοινώς, το εισόδηµα από µετοχικό κεφάλαιο και το
εισόδηµα από τόκους δανείων– καλύπτει το εισόδηµα που λαµβάνει ο άµεσος επενδυτής σε
µια οικονοµία από την ιδιοκτησία κεφαλαίου άµεσων επενδύσεων σε µια επιχείρηση σε άλλη
οικονοµία. Το εισόδηµα άµεσων επενδύσεων εκφράζεται ως καθαρό ποσό τόσο για τις
άµεσες ξένες επενδύσεις όσο και για τις επενδύσεις στην οικονοµία αναφοράς (δηλαδή, σε
κάθε περίπτωση, οι εισπράξεις από το εισόδηµα από µετοχικό κεφάλαιο και το εισόδηµα από
τόκους δανείων µείον τις πληρωµές για το εισόδηµα από µετοχικό κεφάλαιο και το εισόδηµα
από τόκους δανείων). Το εισόδηµα από µετοχικό κεφάλαιο υποδιαιρείται σε: (i) διανεµόµενο
εισόδηµα (µερίσµατα και διανεµόµενα κέρδη υποκαταστηµάτων), και (ii) επανεπενδυόµενα
έσοδα και µη διανεµόµενα κέρδη υποκαταστηµάτων. Το εισόδηµα από τόκους δανείων
αποτελείται από τόκους καταβλητέους –επί συναλλαγών δανείων µεταξύ επιχειρήσεων–
σε/από άµεσους επενδυτές από/σε συνδεδεµένες επιχειρήσεις εξωτερικού. Το εισόδηµα από
προνοµιούχες µετοχές χωρίς δικαίωµα ψήφου θεωρείται έσοδο από τόκους παρά έσοδο από
µερίσµατα και περιλαµβάνεται στο εισόδηµα από τόκους δανείων.
- Μερίσµατα και διανεµόµενα κέρδη υποκαταστηµάτων (κωδικός 332)
Τα µερίσµατα, συµπεριλαµβανοµένων των µερισµάτων µετοχών, συνιστούν τη διανοµή
κερδών που προέρχονται από µετοχές και άλλες µορφές συµµετοχής στο κεφάλαιο ιδιωτικών
φορέων που έχουν συσταθεί σε εταιρείες, συνεταιρισµών και δηµόσιων επιχειρήσεων. Τα
διανεµόµενα κέρδη µπορεί να έχουν την µορφή µερισµάτων κοινών ή προνοµιούχων µετοχών
που κατέχουν άµεσοι επενδυτές σε συνδεδεµένες επιχειρήσεις εξωτερικού, ή αντιστρόφως.
- Επανεπενδυόµενα έσοδα και µη διανεµόµενα κέρδη υποκαταστηµάτων (κωδικός 333)
Τα επανεπενδυόµενα έσοδα περιλαµβάνουν τα µερίδια των άµεσων επενδυτών –σε αναλογία
µε τη συµµετοχή τους στο µετοχικό κεφάλαιο– (i) στα κέρδη που οι ξένες θυγατρικές και
συνδεδεµένες επιχειρήσεις δεν διανέµουν µε τη µορφή µερισµάτων και (ii) στα κέρδη που τα
υποκαταστήµατα και οι άλλοι φορείς που δεν έχουν συσταθεί σε εταιρείες δεν αποδίδουν
στους άµεσους επενδυτές. (Σε περίπτωση που το συγκεκριµένο µέρος των κερδών δεν
αναφέρεται ξεχωριστά, όλα τα κέρδη του υποκαταστήµατος θεωρείται, κατά σύµβαση, ότι
έχουν διανεµηθεί).
- Εισόδηµα από τόκους δανείων (κωδικός 334)
Το εισόδηµα από τόκους δανείων αποτελείται από τόκους καταβλητέους –επί συναλλαγών
δανείων µεταξύ επιχειρήσεων– σε/από άµεσους επενδυτές από/σε συνδεδεµένες επιχειρήσεις
εξωτερικού. Το εισόδηµα από προνοµιούχες µετοχές χωρίς δικαίωµα ψήφου θεωρείται έσοδο
από τόκους παρά έσοδο από µερίσµατα και περιλαµβάνεται στο εισόδηµα από τόκους
δανείων.
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- Μετοχικό κεφάλαιο και επανεπενδυόµενα έσοδα στην αλλοδαπή (κωδικός 506)
Το µετοχικό κεφάλαιο περιλαµβάνει τη συµµετοχή στο κεφάλαιο υποκαταστηµάτων, όλες τις
µετοχές (µε ή χωρίς δικαίωµα ψήφου) σε θυγατρικές και συνδεδεµένες επιχειρήσεις (εκτός
από τις προνοµιούχες µετοχές χωρίς δικαίωµα ψήφου που θεωρούνται οµολογίες και
περιλαµβάνονται στα άλλα κεφάλαια άµεσων επενδύσεων) και άλλες εισφορές κεφαλαίου.
Τα Επανεπενδυόµενα έσοδα αποτελούνται από το µερίδιο των άµεσων επενδυτών (σε
αναλογία µε τη συµµετοχή τους στο µετοχικό κεφάλαιο) στα κέρδη που δεν έχουν διανεµηθεί
µε τη µορφή µερισµάτων από τις θυγατρικές ή τις συνδεδεµένες επιχειρήσεις και στα κέρδη
των υποκαταστηµάτων που δεν έχουν αποδοθεί στον άµεσο επενδυτή.
- Μετοχικό κεφάλαιο και Επανεπενδυόµενα έσοδα στην οικονοµία αναφοράς (κωδικός
556)
Το µετοχικό κεφάλαιο περιλαµβάνει τη συµµετοχή στο κεφάλαιο υποκαταστηµάτων, όλες τις
µετοχές (µε ή χωρίς δικαίωµα ψήφου) σε θυγατρικής και συνδεδεµένες επιχειρήσεις (εκτός
από τις προνοµιούχες µετοχές χωρίς δικαίωµα ψήφου που θεωρούνται οµολογίες και
περιλαµβάνονται στα άλλα κεφάλαια άµεσων επενδύσεων) και άλλες εισφορές κεφαλαίου.
Τα επανεπενδυόµενα έσοδα αποτελούνται από το µερίδιο των άµεσων επενδυτών (σε
αναλογία µε τη συµµετοχή τους στο µετοχικό κεφάλαιο) στα κέρδη που δεν έχουν διανεµηθεί
µε τη µορφή µερισµάτων από τις θυγατρικές ή τις συνδεδεµένες επιχειρήσεις και στα κέρδη
των υποκαταστηµάτων που δεν έχουν αποδοθεί στον άµεσο επενδυτή.
- Εισόδηµα από επενδύσεις χαρτοφυλακίου (κωδικός 339)
Το εισόδηµα από επενδύσεις χαρτοφυλακίου περιλαµβάνει τις συναλλαγές µεταξύ µονίµων
κατοίκων και µη µονίµων κατοίκων και προέρχεται από χαρτοφυλάκια µετοχών, οµολόγων,
γραµµατίων και τίτλων της χρηµαταγοράς. Η κατηγορία αυτή υποδιαιρείται στο εισόδηµα
από µετοχικό κεφάλαιο (µερίσµατα) και στο εισόδηµα από τόκους δανείων (τόκοι).
- Εισόδηµα από άλλες επενδύσεις (370)
Το εισόδηµα από άλλες επενδύσεις καλύπτει την είσπραξη και την πληρωµή τόκων επί όλων
των άλλων απαιτήσεων (στοιχεία του ενεργητικού) και των υποχρεώσεων των µονίµων
κατοίκων έναντι των µη µονίµων κατοίκων, αντιστοίχως. Κατ’ αρχήν, η κατηγορία αυτή
περιλαµβάνει επίσης το τεκµαρτό εισόδηµα των νοικοκυριών από την καθαρή συµµετοχή
τους στα αποθεµατικά των ασφαλιστικών εταιρειών του κλάδου ζωής και στα συνταξιοδοτικά
ταµεία. Οι τόκοι επί των στοιχείων του ενεργητικού περιλαµβάνουν τους τόκους επί των
µακροπρόθεσµων και βραχυπρόθεσµων δανείων, των καταθέσεων, άλλων εµπορικών και
χρηµατοπιστωτικών απαιτήσεων, και της πιστωτικής θέσης της οικονοµίας στο ∆ΝΤ. Οι
τόκοι επί των υποχρεώσεων καλύπτουν τους τόκους επί των δανείων, των καταθέσεων και
άλλων απαιτήσεων και τόκων που σχετίζονται µε τη χρήση των πιστώσεων και των δανείων
που χορηγούνται από το ∆ΝΤ. Περιλαµβάνονται επίσης οι τόκοι που καταβάλλονται στο
∆ΝΤ επί των ειδικών τραβηκτικών δικαιωµάτων (ΕΤ∆) του ∆ΝΤ στο Λογαριασµό Γενικών
Πόρων.
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- Τρέχουσες µεταβιβάσεις (κωδικός 379)
Οι τρέχουσες µεταβιβάσεις αποτελούν αντισταθµιστική θέση των µονόπλευρων συναλλαγών
στο πλαίσιο των οποίων ένας οικονοµικός φορέας παρέχει πραγµατικό ή χρηµατοπιστωτικό
στοιχείο σε άλλο φορέα χωρίς να λαµβάνει σε αντάλλαγµα κανένα πραγµατικό ή
χρηµατοπιστωτικό στοιχείο. Οι πόροι αυτοί καταναλώνονται αµέσως ή σε σύντοµο χρονικό
διάστηµα µετά την εκτέλεση της µεταβίβασης. Ως τρέχουσες µεταβιβάσεις νοούνται όλες οι
µεταβιβάσεις που δεν αποτελούν µεταβιβάσεις κεφαλαίου. Οι τρέχουσες µεταβιβάσεις
ταξινοµούνται, ανάλογα µε τον τοµέα της οικονοµίας αναφοράς, στη δηµόσια διοίκηση και
στους λοιπούς τοµείς.
- Τρέχουσες µεταβιβάσεις της δηµόσιας διοίκησης (κωδικός 380)
Οι µεταβιβάσεις της δηµόσιας διοίκησης περιλαµβάνουν την τρέχουσα διεθνή συνεργασία, η
οποία καλύπτει τις τρέχουσες µεταβιβάσεις –σε χρήµα ή σε είδος– µεταξύ των δηµοσίων
διοικήσεων διαφορετικών οικονοµιών ή µεταξύ των δηµοσίων διοικήσεων και των διεθνών
φορέων.
- Λοιποί τοµείς (κωδικός 390)
Οι τρέχουσες µεταβιβάσεις µεταξύ των άλλων τοµέων µιας οικονοµίας και των µη µονίµων
κατοίκων περιλαµβάνουν τις µεταβιβάσεις που πραγµατοποιούνται µεταξύ ιδιωτών, µεταξύ
µη κυβερνητικών οργανισµών ή οργανώσεων (ή µεταξύ των δύο οµάδων), ή µεταξύ
κυβερνητικών οργανισµών και ιδιωτών µη µονίµων κατοίκων ή µη κυβερνητικών
οργανισµών.
- Λογαριασµός κεφαλαίου (κωδικός 994)
Ο λογαριασµός κεφαλαίου καλύπτει όλες τις συναλλαγές που περιλαµβάνουν την είσπραξη ή
την πληρωµή µεταβιβάσεων κεφαλαίου και την απόκτηση/διάθεση µη παραχθέντων, µη
χρηµατοπιστωτικών περιουσιακών στοιχείων.
- Λογαριασµός χρηµατοπιστωτικών συναλλαγών (κωδικός 995)
Ο λογαριασµός χρηµατοπιστωτικών συναλλαγών καλύπτει όλες τις συναλλαγές που
συνδέονται µε τις µεταβολές ιδιοκτησίας ξένων χρηµατοπιστωτικών περιουσιακών στοιχείων
και υποχρεώσεων µιας οικονοµίας. Οι µεταβολές αυτές περιλαµβάνουν τη δηµιουργία και την
εκκαθάριση απαιτήσεων επί ή από την αλλοδαπή. Όλες οι συνιστώσες ταξινοµούνται
σύµφωνα µε το είδος της επένδυσης ή βάσει λειτουργικής υποδιαίρεσης (άµεσες επενδύσεις,
επενδύσεις χαρτοφυλακίου, παράγωγα χρηµατοπιστωτικά µέσα, λοιπές επενδύσεις, ρευστά
αποθεµατικά).
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ΑΜΕΣΕΣ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ (ΚΩ∆ΙΚΟΣ 500)
Οι άµεσες ξένες επενδύσεις είναι η κατηγορία διεθνών επενδύσεων που αντικατοπτρίζει το
στόχο ενός φορέα µονίµου κατοίκου σε µια οικονοµία (άµεσος επενδυτής) να αποκτά διαρκές
συµφέρον σε επιχείρηση µόνιµο κάτοικο σε µια οικονοµία άλλη από αυτή του επενδυτή
(επιχείρηση άµεσων επενδύσεων). Το "διαρκές συµφέρον" απαιτεί την ύπαρξη µακροχρόνιας
σχέσης µεταξύ του άµεσου επενδυτή και της επιχείρησης, καθώς και την άσκηση σηµαντικής
επιρροής εκ µέρους του επενδυτή στη διαχείριση της επιχείρησης άµεσων επενδύσεων. Οι
άµεσες επενδύσεις περιλαµβάνουν την αρχική συναλλαγή µεταξύ των δύο φορέων –δηλαδή,
τη συναλλαγή που καθιερώνει τη σχέση άµεσων επενδύσεων– και όλες τις παρεπόµενες
συναλλαγές µεταξύ αυτών και µεταξύ των συνδεδεµένων επιχειρήσεων, τόσο εκείνων που
έχουν όσο και εκείνων που δεν έχουν συσταθεί ως εταιρείες.
- Άµεσες ξένες επενδύσεις στην αλλοδαπή (κωδικός 505)
Οι άµεσες επενδύσεις ταξινοµούνται πρωτίστως βάσει της κατεύθυνσής τους: άµεσες
επενδύσεις µονίµων κατοίκων στην αλλοδαπή και επενδύσεις µη µονίµων κατοίκων στην
οικονοµία αναφοράς.
- Μετοχικό κεφάλαιο (κωδικός 510)
Το µετοχικό κεφαλαίο περιλαµβάνει τη συµµετοχή στο κεφάλαιο των υποκαταστηµάτων,
όλες τις µετοχές (µε ή χωρίς δικαίωµα ψήφου) σε θυγατρικές και συνδεδεµένες επιχειρήσεις
(εκτός από τις προνοµιούχες µετοχές χωρίς δικαίωµα ψήφου που θεωρούνται οµολογίες και
περιλαµβάνονται στα άλλα κεφάλαια άµεσων επενδύσεων) και άλλες εισφορές κεφαλαίου.
Το µετοχικό κεφάλαιο καλύπτει επίσης την απόκτηση µεριδίων από επιχείρηση άµεσων
επενδύσεων στον άµεσο επενδυτή της.
- Επανεπενδυόµενα έσοδα (κωδικός 525)
Τα επανεπενδυόµενα έσοδα αποτελούνται από το µερίδιο του άµεσου επενδυτή (σε αναλογία
µε τη συµµετοχή του στο µετοχικό κεφάλαιο) στα κέρδη που δεν έχουν διανεµηθεί µε τη
µορφή µερισµάτων από τις θυγατρικές ή τις συνδεδεµένες επιχειρήσεις και στα κέρδη των
υποκαταστηµάτων που δεν έχουν αποδοθεί στον άµεσο επενδυτή. Τα επανεπενδυόµενα
έσοδα καταχωρίζονται ως εισόδηµα µε αντισταθµιστική συναλλαγή κεφαλαίου.
- Λοιπές άµεσες επενδύσεις κεφαλαίου (κωδικός 530)
Οι λοιπές άµεσες επενδύσεις κεφαλαίου (ή οι συναλλαγές δανείων µεταξύ επιχειρήσεων)
καλύπτουν τη λήψη και τη χορήγηση δανείου –όπως οµολογίες, πιστώσεις προµηθευτή και
προνοµιούχες µετοχές χωρίς δικαίωµα ψήφου (που θεωρούνται οµολογίες)– µεταξύ των
άµεσων επενδυτών και των θυγατρικών, υποκαταστηµάτων και συνδεδεµένων επιχειρήσεων.
Οι απαιτήσεις επί του άµεσου επενδυτή από την επιχείρηση άµεσων επενδύσεων
καταχωρίζονται επίσης ως κεφάλαιο άµεσων επενδύσεων.
- Άµεσες επενδύσεις στην οικονοµία αναφοράς (κωδικός 555)
Οι άµεσες επενδύσεις ταξινοµούνται πρωτίστως βάσει της κατεύθυνσής τους: άµεσες
επενδύσεις µονίµων κατοίκων στην αλλοδαπή και επενδύσεις µη µονίµων κατοίκων στην
οικονοµία αναφοράς.
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- Μετοχικό κεφάλαιο (κωδικός 560)
Το µετοχικό κεφαλαίο περιλαµβάνει τη συµµετοχή στο κεφάλαιο των υποκαταστηµάτων,
όλες τις µετοχές (µε ή χωρίς δικαίωµα ψήφου) σε θυγατρικές και συνδεδεµένες επιχειρήσεις
(εκτός από τις προνοµιούχες µετοχές χωρίς δικαίωµα ψήφου που θεωρούνται οµολογίες και
περιλαµβάνονται στα άλλα κεφάλαια άµεσων επενδύσεων) και άλλες εισφορές κεφαλαίου.
Το µετοχικό κεφάλαιο καλύπτει επίσης την απόκτηση µεριδίων από επιχείρηση άµεσων
επενδύσεων στον άµεσο επενδυτή της.
- Επανεπενδυόµενα έσοδα (κωδικός 575)
Τα επανεπενδυόµενα έσοδα αποτελούνται από το µερίδιο του άµεσου επενδυτή (σε αναλογία
µε τη συµµετοχή του στο µετοχικό κεφάλαιο) στα κέρδη που δεν έχουν διανεµηθεί µε τη
µορφή µερισµάτων από τις θυγατρικές ή τις συνδεδεµένες επιχειρήσεις και στα κέρδη των
υποκαταστηµάτων που δεν έχουν αποδοθεί στον άµεσο επενδυτή. Τα επανεπενδυόµενα
έσοδα καταχωρίζονται ως εισόδηµα µε αντισταθµιστική συναλλαγή κεφαλαίου.
- Λοιπές άµεσες επενδύσεις κεφαλαίου (κωδικός 580)
Οι λοιπές άµεσες επενδύσεις κεφαλαίου (ή οι συναλλαγές δανείων µεταξύ επιχειρήσεων)
καλύπτουν τη λήψη και τη χορήγηση δανείου –όπως οµολογίες, πιστώσεις προµηθευτή και
προνοµιούχες µετοχές χωρίς δικαίωµα ψήφου (που θεωρούνται οµολογίες)– µεταξύ των
άµεσων επενδυτών και των θυγατρικών, υποκαταστηµάτων και συνδεδεµένων επιχειρήσεων.
Οι απαιτήσεις επί του άµεσου επενδυτή από την επιχείρηση άµεσων επενδύσεων
καταχωρίζονται επίσης ως κεφάλαιο άµεσων επενδύσεων.
ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ (600)
Οι επενδύσεις χαρτοφυλακίου καλύπτουν τις συναλλαγές σε στοιχεία ενεργητικού και σε
οµολογίες. Οι οµολογίες υποδιαιρούνται σε οµόλογα και γραµµάτια, µέσα χρηµαταγοράς και
παράγωγα χρηµατοπιστωτικά µέσα όταν τα παράγωγα παράγουν χρηµατοοικονοµικές
απαιτήσεις και υποχρεώσεις. Εκτός εάν ταξινοµούνται είτε ως άµεσες επενδύσεις είτε ως
ρευστά αποθεµατικά.
- Παράγωγα χρηµατοπιστωτικά µέσα (κωδικός 910)
Τα παράγωγα χρηµατοπιστωτικά µέσα αποτελούν χρηµατοπιστωτικό µέσο που συνδέεται µε
άλλο ειδικό χρηµατοπιστωτικό µέσο ή δείκτη ή εµπόρευµα και µέσω του οποίου ειδικοί
χρηµατοπιστωτικοί κίνδυνοι (όπως κίνδυνοι επιτοκίου, συναλλαγµατικοί κίνδυνοι, κίνδυνοι
από τη µεταβολή στοιχείων του ενεργητικού και των τιµών των εµπορευµάτων, πιστωτικοί
κίνδυνοι, κ.λπ.) µπορούν, από µόνοι τους, να αποτελέσουν αντικείµενο εµπορίας στις
χρηµαταγορές.
ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ (ΚΩ∆ΙΚΟΣ 700)
Η θέση αυτή συγκεντρώνει όλες τις εναποµένουσες επενδύσεις και περιλαµβάνει όλες τις
χρηµατοοικονοµικές συναλλαγές που δεν καλύπτονται από τις άµεσες επενδύσεις, τις
επενδύσεις χαρτοφυλακίου, τα παράγωγα χρηµατοπιστωτικά µέσα ή τα ρευστά αποθεµατικά.
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